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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

NÁVŠTĚVNÍKŮ AREÁLU 

Tímto dokumentem my, jako společnost HOPI HOLDING a.s., se sídlem, Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří - 

Miřetice u Klášterce nad Ohří, IČO 287 36 931, a společnosti ve skupině1 (dohromady dále jen „my“ nebo „skupina 

HOPI“) informujeme subjekty údajů – osoby vstupující do areálu skupiny HOPI o zpracování osobních údajů, tedy o tom, 

jak v postavení správce osobních údajů shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). 

Které osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme především Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo), informace 

o Vašem povolání (jméno/název Vašeho zaměstnavatele nebo obchodního partnera) informace o účelu návštěvy, 

informace o Vašem vozidle a informace o bezinfekčnosti. Zpracováváme rovněž záznamy z bezpečnostních kamer 

a fotografie Vašich vozidel, které mohou obsahovat zachycení Vaší podoby.  

Proč a k čemu zpracováváme Vaše osobní údaje?  

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 

 

Ochrana areálu 

skupiny HOPI 

zajištění bezpečnosti areálu. Jedná se zejména o ochranu osob a majetku 

v areálu v případě nepředvídatelných událostí (např. požár nebo např. 

v případě poškození majetku), jakož i obecné zajištění bezpečnosti 

provozu areálu. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě 

našeho oprávněného zájmu. Tyto osobní údaje zpracováváme nejdéle 

po dobu 2 měsíců. 

 

Zásobování areálu 

a prodej zboží 

 

úkony související s informováním skupiny HOPI o příjezdu 

vozidel/návštěv a zajištění souvisejících činností, jako přistavení 

vozidla a vyložení zboží. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme pro 

splnění našich smluvních povinností. Tyto osobní údaje zpracováváme 

nejdéle po dobu 3 let. 

 

Ochrana potravin 

a dalšího zboží 

zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin a dalšího zboží 

uskladněného zpracovávaného v areálu skupiny HOPI, včetně 

umožnění kontroly příslušných orgánů. Osobní údaje pro tento účel 

zpracováváme pro splnění našich právních povinností vyplývajících 

zejména ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících 

předpisů. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu vyžadovanou 

těmito předpisy. 

 

Ochrana 

našich zájmů 

 

zajištění ochrany našich práv, např. v případě soudních a jiných sporů. 

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou se vede příslušné 

řízení nebo spor. 

 

Zlepšování procesů 

a služeb 

 

v případě zjištění nedostatků nebo možnosti zlepšení ve stávajících 

procesech nebo poskytování služeb využijeme např. informace 

o pohybech osob a vozidel v našem areálu. Tyto osobní údaje 

zpracováváme nejdéle po dobu 1 roku. 

 

Musím poskytnout své osobní údaje?  

Poskytnutí Vašich osobních údajů je vždy dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí Vám nemusí být umožněn 

vstup do areálu skupiny HOPI. 
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Komu předáváme Vaše osobní údaje?  

Vaše osobní údaje předáváme v rámci skupiny HOPI a dále osobám, které nám poskytují služby, v rámci kterých mohou 

zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. zejména externí partneři poskytující bezpečnostní služby, informační služby nebo 

účetní a právní služby nebo jiní obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme rovněž v rámci plnění našich povinností 

předávat orgánům veřejné správy. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním 

organizacím. 

Jaká máte práva v souvislosti s výše uvedeným zpracováním?  

 

Právo na přístup 

k osobním údajům 

právo (na základě Vaší žádosti) získat informaci, zda Vaše osobní 

údaje zpracováváme, a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte 

právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás 

týkají. V případě, že o to požádáte, sdělíme Vám účel zpracování, 

příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další informace.  

 

Právo na opravu 

právo, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který 

zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (např. změna 

příjmení, změna adresy apod.), nebo není správný. 

 

Právo na výmaz 

právo požadovat výmaz osobních údajů zejména pokud odpadl účel 

zpracování, odvoláte souhlas, vznesete oprávněnou námitku proti 

zpracování osobních údajů, nebo je nám uloženo Vaše údaje vymazat 

(například skartační povinnost). 

 

Právo vznést námitku 

právo namítat zpracování osobních údajů v případě, kdy jsou osobní 

údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za 

účelem ochrany našeho majetku). V oprávněných případech budou 

Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je 

dále zpracovávat.  

 

Právo na omezení 

zpracování 

právo požadovat omezení zpracování osobních, v případech kdy jsou 

zpracovávané osobní údaje nepřesné, popřípadě je jejich zpracování 

protiprávní či nepotřebné, kdy vyžadujete uchování osobních údajů, 

které bychom jinak vymazali, nebo v případě vznesení námitky.  

 

 

Jak můžete uplatnit svá práva?  

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Karla Knotka, na                 

e-mailové adrese gdpr@hopi.cz nebo telefonním čísle +420 604 295 011. 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících zpracování osobních 

údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111, internetová stránka: www.uoou.cz.  

 

 

1 Jedná se o společnosti: HOPI s.r.o. (IČO 453 56 700), HOPI Foods s.r.o. (IČO 280 16 572), HOPI Energy s.r.o. (IČO 

280 17 005), HOPI CEE FISH HUB s.r.o. (IČO 066 17 883), HOPI GLOBAL Solution s.r.o. (IČO 140 12 316), HOPI 

FARMS s.r.o. (IČO 084 76 471), HOPI Real Estate s.r.o. (IČO 084 60 434), HOPI Activity Delta s.r.o. (IČO 090 

73 647), HOPI CZ Fleet Services s.r.o. (IČO 090 73 591), HOPI CHEF TECH FOOD a.s. (IČO 098 55 009), HOPI 

Properties s.r.o. (IČO 099 86 626), HOPI GLOBAL Solution Czechia s.r.o. (IČO 177 32 662), FineDine s.r.o. (IČO 

087 75 486), HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. (IČO 405 22 962) a PERFECT CANTEEN s.r.o. (IČO 090 50 329). 


