
 

 

 

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ V 

PROJEKTU ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 

ZPRACOVATELÉ:       

Název společnosti: Základní údaje:  účely zpracování 
kategorie o. 

údajů 

CENDIS, s.p. 

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 110 00, Praha 1, 

Česká republika 

IČO: 00311391 

E-mail: info@cendis.cz 

Tel.: +420 225 131 367 

ID Datové schránky: txsvfsh 

- evidence vozidel v IS EDAZ 

- zaznamenávání změn SPZ v 

IS EDAZ 

- zaznamenávání osvobození 

vozidel v IS EDAZ 

- vedení evidence vozidel 

zaevidovaných do systému 

elektronického mýty 

- umožnění kontroly úhrady 

časového poplatku 

- kontrola algoritmu 

rozpoznávání SPZ 

- kontrola kiosků 

prostřednictvím štěrbinové 

kamery 

- evidence a vyřizování 

záznamů, oznámení, avíz, 

žádostí nebo jiných podání 

- vyřizování dotazů na 

projekt EDAZ 

- vedení uživatelských účtů 

pro zaměstnance správce a 

zpracovatelů v IS EDAZ 

- SPZ a země 

registrace, email a 

telefonní číslo 

- fotografie vozidla 

- jméno, příjmení, 

adresa trvalého 

bydliště, datum 

narození, úředně 

ověřených podpis 

nebo jeho 

ekvivalent 

- jméno, příjmení, 

služební číslo, 

identifikační kód 

- kamerový 

záznam 

Česká pošta, s.p. 

Sídlo: Politických vězňů 909/4, 

225 99, Praha 1, Česká 

republika 

IČO: 47114983, 

E-mail: info@cpost.cz 

tel.: +420 954 301 111 

ID Datové schránky: kr7cdry 

- evidence vozidel v IS EDAZ 

(pouze v případě využití 

obchodní místa České pošty) 

- SPZ a země 

registrace, email a 

telefonní číslo 

ČEPRO, a.s. 

Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 

Praha 7, Česká republika 

IČO: 60193531 

E-mail: ceproas@ceproas.cz 

ID datové schránky: hk3cdqj 

- evidence vozidel v IS EDAZ 

(pouze v případě využití 

obchodní místa EUROOIL) 

- SPZ a země 

registrace, email a 

telefonní číslo 

Policie České 

republiky 

Sídlo: Strojnická 27, 170 89 

Praha 7, Česká republika 

E-mail: 

epodatelna.policie@pcr.cz 

tel.: +420 974 811 111 

ID datové schránky: rkiai5y 

- umožnění kontroly úhrady 

časového poplatku 

prostřednictvím kamerového 

systému umístěného na 

kontrolních branách nebo na 

mobilních kontrolních 

stanovištích (přístup k bráně) 

- fotografie vozidla 

Google LLC 

Sídlo: 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 

94043, United States of America 

kontakt: support.google.com/ 

- zpracování osobních údajů 

návštěvníků webové stránky 

edalnice.cz – analytické 

soubory cookies (pouze 

v případě udělení souhlasu)  

- IP adresa 

http://www.support.google.com/


PŘÍJEMCI:       

Název společnosti: Základní údaje:  příjemce podle: kategorie o. údajů 

Ministerstvo 

dopravy České 

republiky  

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 110 00 Praha 1, IČO: 
66003008, adresa elektronické 

pošty: posta@mdcr.cz, tel.: 
+420 225 131 111, ID datové 

schránky: n75aau3 

zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních 

komunikacích 

- SPZ a země registrace, 

email a telefonní číslo 

- fotografie vozidla 
- jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 
narození, úředně 

ověřených podpis nebo 

jeho ekvivalent 

Policie České 

republiky 

Sídlo: Strojnická 27, 170 89 
Praha 7, Česká republika 

E-mail: 
epodatelna.policie@pcr.cz 

tel.: +420 974 811 111 

ID datové schránky: rkiai5y 

zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních 

komunikacích 

- SPZ a země registrace, 

email a telefonní číslo 
- fotografie vozidla 

- jméno, příjmení, adresa 
trvalého bydliště, datum 

narození, úředně 

ověřených podpis nebo 

jeho ekvivalent 

Generální 

inspekce 

bezpečnostních 

sborů 

Sídlo: Skokanská 2311/3, 169 

00 Praha 6, Česká republika, 
adresa elektronické pošty: 

podatelna@gibs.cz, tel.: +420 
974 839 734, ID datové 

schránky: v7m7926 

zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních 

komunikacích 

- SPZ a země registrace, 

email a telefonní číslo 

- fotografie vozidla 
- jméno, příjmení, adresa 

trvalého bydliště, datum 
narození, úředně 

ověřených podpis nebo 

jeho ekvivalent 

Celní správa 

České republiky 

Sídlo: Budějovická 7, 140 00 
Praha 4, Česká republika 

E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz 

tel.: +420 261 331 111 

ID datové schránky: 7puaa4c 

zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních 

komunikacích 

- SPZ a země registrace, 

email a telefonní číslo 
- fotografie vozidla 

- jméno, příjmení, adresa 
trvalého bydliště, datum 

narození, úředně 

ověřených podpis nebo 

jeho ekvivalent 

 


