
Souhrn informací o zpracování osobních údajů 
Holding 2MKZ je tvořen společnostmi 2MKZ konzult s.r.o., Z-Development s.r.o., 2MKZ servis s.r.o. a 
2MKZ development s.r.o., 2MKZ Petrův grunt s.r.o., 2MKZ Víchovská vyhlídka s.r.o., Viladům Modřany 
s.r.o. („Správci údajů“).  

 

Účel, prostředky a způsoby zpracovává osobních údajů: 

Správci údajů zpracovávají veškeré osobní údaje osob v souladu s vnitrostátními právními předpisy a 
právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti  

• s nabídkou a poskytování služeb ze strany Správců údajů, 
• v rámci přípravy, předsmluvním a smluvním jednáním se zákazníky, 
• s plněním zákonných a smluvních povinností,  
• se správou smluvních a mimosmluvních vztahů se zákazníky, 
• s jednáním s dodavateli, smluvními partnery, poskytovateli financování, poradci, 
• s tvorbou analýzy trhu, pro statistické účely a vývoj produktů a služeb, 
• s ochranou majetku a oprávněných zájmů Správců třetích osob, zamezení podvodného jednání a 

jiným formám trestné činnosti, 
• s řízením příslušného developerského projektu realizovaného Správci údajů a pro další s tím 

související administrativní účely (zejména marketing, reporting, účetní a daňové účely, archivace 
atd.), 

• s komunikací s orgány veřejné správy a moci, 
• vymáháním pohledávek 

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou  

• plnění smluv 
• souhlas udělený subjektem údajů  
• splnění právních povinností Správce údajů  
• oprávněné zájmy Správce (kamerové systémy – ochrana majetku a zdraví osob, vymáhání 

pohledávek 2MKZ, soudní spory)  
 

Kategorie subjektů osobních údajů jsou 

• zaměstnanecké osobní údaje  
• osobní údaje uchazečů o zaměstnání  
• klientské osobní údaje 
• osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů) 

 



Osobní údaje jsou získány od subjektů údajů, od třetích osob, veřejných evidencí, rejstříků a orgánů 
státní správy, a to osobně, telefonicky, písemně, a zpracovávají se v rozsahu  

• identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, 
pohlaví, údaje z dokladů totožnosti  

• adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo  
• kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa  
• jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, 

pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.), obrazový záznam z kamerových systémů 

Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě a mohou být 
zpřístupňovány následujícím příjemcům 

• osoby podílející se na činnosti Správců údajů, bude-li to třeba v souvislosti s realizací činností 
Správců údajů a dalším osobám, které se na činnosti Správců podílejí  

 

Bezpečnost a uchování osobních dat 

Správce údajů přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů. 

Totožnost a kontaktní údaje Správce 

2MKZ konzult s.r.o.  

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Kancelář: Průhonická 1523, Jesenice u Prahy, 252 42 

Emailová adresa: info@2mkz.eu 

Subjekt osobních údajů je oprávněn po Správci údajů požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní 
údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se 
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti 
zpracování, také je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má 
právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na 
souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je 
tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla Správce údajů nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na e-mailu info@2mkz.eu. V takovém případě je Správce údajů povinen osobní údaje subjektu 
údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu. 

Holding 2MKZ 
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