Informace o zpracování osobních údajů
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
pro smluvní partnery, absolventy, žadatele o habilitaci,
účastníky řízení ke jmenování profesorem, uchazeče
o zaměstnání a o studium, žadatele o uznání zahraničního
vzdělání nebo kvalifikace

Jaké nejčastější třetí osoby vstupují do vztahu s VŠB-TUO a jaké jejich
osobní údaje jsou zpracovávány?
Smluvní partneři
Kontaktní údaje na statutární zástupce, příp. jednatele, v případě OSVČ jméno, příjmení, adresa
bydliště, e-mail apod.). Účelem zpracování osobních údajů je výběr příslušného smluvního
partnera, plnění z dodavatelských nebo odběratelských smluvních vztahů uzavřených
s příslušným smluvním partnerem, archivace smluvních dokumentů a účetních dokladů
v rozsahu stanoveném právními předpisy, příp. oprávněný zájem VŠB-TUO spočívající
v potřebě uchovat dokumentaci vztahující se k plnění smlouvy oběma jejími smluvními
stranami pro účely případného uplatnění právních nároků vyplývajících ze smlouvy po dobu
promlčení lhůty dle občanskoprávních předpisů

Absolventi VŠB-TUO
Registrační údaje v rozsahu jména a příjmení, data narození, e-mailu, fakulty, rok zahájení a
rok ukončení studia. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem kontaktování z
důvodu sdělování informací, jež Vás mohou zajímat či pro interní statistické účely VŠB-TUO
po dobu trvání Vašeho členství v síti Alumni. Všechny tyto údaje VŠB-TUO zpracovává pouze
výhradně na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Žadatelé o habilitaci na VŠB-TUO, či účastníci řízení ke jmenování
profesorem, kteří nejsou zaměstnanci VŠB-TUO
Pokud jste účastníkem habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem, zpracováváme
Vaše osobní údaje v rozsahu potřebném pro zajištění průběhu habilitace či řízení ke jmenování
profesorem. V souladu s § 75 zákona o vysokých školách, v platném znění, má VŠB-TUO
povinnost tyto údaje hlásit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž má zákonnou
povinnost zveřejnit údaje o Vašem řízení na webových stránkách univerzity, a to v rozsahu:
jméno a příjmení, fakulta, obor, datum zahájení, obhajoby a jmenování.

Neúspěšní uchazeči o zaměstnání na VŠB-TUO
VŠB-TUO zpracovává Vaše osobní údaje výhradně za účelem výběrového řízení vypsaného na
pracovní pozici, na kterou jste se přihlásil/a, a to pouze do doby, než je uzavřena smlouva o

pracovním poměru s přijatým uchazečem o zaměstnání. Poté VŠB-TUO skartuje či vymaže
veškeré dokumenty obsahující osobní údaje o neúspěšných uchazečích. V opačném případě si
VŠB-TUO vyžádá Váš souhlas.

Uchazeči o studium na VŠB-TUO
VŠB-TUO od Vás v přihlášce ke studiu získá osobní údaje, které potřebuje k zajištění hladkého
průběhu přijímacího řízení. S Vašimi osobními údaji nakládají studijní referenti jednotlivých
fakult, které je potřebují k tomu, aby mohli zajistit hladký průběh přijímacího řízení.

Žadatelé o uznání zahraničního vzdělání nebo kvalifikace
Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy může VŠB-TUO vydat osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání. K tomu VŠB-TUO potřebuje zpracovávat osobní údaje žadatele
v rozsahu originálu či úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení či obdobného dokladu
vydaného zahraniční vysokou školou v souladu s § 90 zákona o vysokých školách, v platném
znění. Za účelem vedení registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace v souladu s § 90b zákona o vysokých školách, v platném znění,
zpracovává VŠB-TUO jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa
trvalého pobytu žadatele, u cizinců také pohlaví, adresu místa hlášeného pobytu v České
republice a státní občanství, označení zahraničního dokladu o vzdělání, jehož se žádost týká,
včetně názvu a sídla zahraniční vysoké školy, která jej vydala, a označení státu, podle jehož
právního řádu byl doklad vydán, údaje o výsledku řízení o žádosti s uvedením orgánu, který
o žádosti rozhodoval a uvedením spisové značky, pod kterou bylo řízení vedeno, včetně
uvedení čísla jednacího a data vyhotovení a data vydání rozhodnutí o žádosti.

Jak dlouho VŠB-TUO mé osobní údaje zpracovává?
VŠB-TUO zpracovává osobní údaje vždy po dobu, která odpovídá dané činnosti zpracování.
Výše zmiňované osobní údaje jsou na VŠB-TUO uchovávány v souladu s platnou legislativou
a Spisovým a skartačním řádem VŠB-TUO, případně do doby odvolání souhlasu se
zpracováním.

Kdo s mými osobními údaji na VŠB-TUO nakládá?
Na VŠB-TUO s Vašimi osobními údaji nakládají pouze zaměstnanci VŠB-TUO, které k tomu
opravňuje jejich pracovní zařazení.

Jako subjekt osobních údajů mám následující práva:
•

•
•

právo na přístup k osobním údajům – mám právo na VŠB-TUO požadovat, aby mi
poskytla přístup k mým osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve
formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům
zpracování. Jsem rovněž oprávněn/a požadovat informaci o zpracovatelích,
zpracovávajících pro VŠB-TUO osobní údaje dítěte
právo na opravu osobních údajů – zpracovává-li VŠB-TUO údaje, které jsou nepřesné,
mám právo požadovat jejich opravu
právo na výmaz osobních údajů – mám právo požadovat výmaz mých osobních údajů,
pokud už tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud jsem odvolal/a svůj

•
•

•

•

souhlas s jejich zpracováním a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud jsem vznesl/a
námitky proti zpracování a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje
musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti VŠB-TUO, nebo byly tyto údaje
zpracovány protiprávně.
právo na omezení zpracování osobních údajů – mám právo na omezení zpracování mých
osobních údajů v případě, kdy byla vznesena námitka proti zpracování, byla popřena jejich
přesnost nebo existuje jiný spor ve věci jejich zpracování
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – mám právo vznést námitku
proti zpracování mých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve
veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu VŠB-TUO. Zpracování osobních
údajů bude ukončeno, ledaže důvod zpracování spočívající v ochraně zájmů VŠB-TUO
převáží nad mými zájmy a svobodami.
právo na podání stížnosti – pokud se domnívám, že VŠB-TUO zpracovává mé osobní
údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo nevyhoví-li nemocnice
některému z výše uvedených požadavků, jsem oprávněn/a podat stížnost dozorovému
orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
právo na odvolání souhlasu – udělený souhlas se zpracováním mých osobních údajů
mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních
údajů do okamžiku jeho odvolání.

Jak a u koho mohu uplatňovat svá práva?
Svá práva můžete uplatňovat následujícím způsobem:
•
•
•

zasláním žádosti datovou schránkou,
zasláním žádosti e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném
certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR,
listinnou žádostí zaslanou poštou, opatřenou ověřovací doložkou pro legalizaci.

Mohu VŠB-TUO žádat o vysvětlení, proč moje osobní údaje zpracovává?
Ano, i toto je jedním z práv, která jakožto subjekt osobních údajů máte. Žádosti či dotazy tohoto
typu opět směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů VŠB-TUO, který je vyřizuje.

Jak si VŠB-TUO ověří, že je podaná žádost pravá?
Jakmile dojde k doručení žádosti, kde požadujete výkon Vašich práv, začínáme se jí zabývat.
Z bezpečnostních důvodů Vás můžeme vyzvat k prokázání Vaší totožnosti a dodatečnému
doložení některých informací tak, abychom se ujistili, že podaná žádost není podvodná.

Jak dlouho bude trvat vyřízení mé žádosti?
Vaše žádosti vyřizuje VŠB-TUO v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do jednoho
měsíce od data jejich doručení. S ohledem na složitost či množství přijatých žádostí je VŠBTUO oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit až o dva měsíce, o čemž bude žadatel
předem písemně informován.

Kolik si bude VŠB-TUO účtovat za vyřízení mé žádosti?

VŠB-TUO Vaše žádosti vyřizuje bezplatně. Pouze v případě, že je Vaše žádost nepřiměřená,
zjevně nedůvodná či pokud se opakuje, může VŠB-TUO žadateli v souladu s Nařízením GDPR
účtovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informací nebo s učiněním požadovaných úkonů.

Mám právo podat stížnost týkající se zpracování mých osobních údajů?
V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti pokud jde o zpracovávání Vašich osobních
údajů podané na VŠB-TUO se můžete obrátit na dozorový orgán, jímž je Úřad na ochranu
osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).

