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Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Článek 1 Informace o zpracování osobních údajů
1. Správce osobních údajů: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (dále jen „MVŠO“)
tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
IČ: 268 67 184
(dále jen „Správce“)
2. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ), a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/697 ze dne 27. 4. 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 – dále jen nařízení GDPR) a v souladu
s ustanovením § 84 - § 90 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Správce zpracovává v souladu s § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) následující osobní údaje:
- osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení,
- rodné číslo,
- stav,
- adresa místa trvalého pobytu studenta,
- u cizinců též datum narození, pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v České republice a státní
občanství,
- informace o zápisu do studia,
- informace o předchozím vzdělání,
- informace o studijním programu a formě studia,
- informace o zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku,
- informace o složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu,
- informace o přerušení studia,
- informace o ukončení studia,
- informace o čísle vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, byl-li vydán.
Rozsah a struktura evidovaných osobních údajů studentů vyplývají ze zákona o vysokých školách.
Osobní údaje jsou primárně evidovány prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG provozovaném
Západočeskou univerzitou v Plzni (dále jen „IS/STAG“), který zároveň plní úlohu matriky studentů
ve smyslu § 88 zákona o vysokých školách.
4. Jiné osobní údaje, než ty, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 3, zpracovává Správce
a. pouze na základě souhlasu subjektu údajů,
b. je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené se Subjektem údajů či pro provedení opatření
před uzavřením této smlouvy,
c. je-li to nezbytné pro splnění právních povinností Správce.
d. v případě oprávněných zájmů Správce.
5. Osobní údaje zpracovávají pro Správce také další společnosti za účelem výkonu
- ekonomické a účetní agendy,
- zprostředkování právních služeb,
- agendy PR a marketingu,
- zajištění výkonu povinností vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
ve znění pozdějších předpisů
Osobní údaje jsou těmto společnostem předávány pouze na základě řádně uzavřených smluv.
6. Nezbytně nutné osobní údaje budou předány i dalším členům akademické obce Správce, jejímž členem
se Subjekt údajů stal v souladu § 3 zákona o vysokých školách a v souladu se Studijním a zkušebním
řádem.
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7. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování, pro který
byl souhlas udělen, nebo po dobu stanovenou právními předpisy.
8. Osobní údaje budou uchovávány v písemné podobě a strojově pomocí počítačů a počítačových
programů.
9. Subjekt údajů má právo na:
a. přístup k Osobním údajům
b. opravu, výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů
c. na poskytnutí informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovány a jakým způsobem
d. na vysvětlení týkající se zpracování Osobních údajů
e. vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů
f. přenositelnost údajů
g. odvolání souhlasu v jakékoli době písemnou zásilkou na adresu sídla Správce
h. na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
Osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR
10. Při zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování dle čl. 22
nařízení GDPR.
11. Svá práva může Subjekt údajů uplatňovat u Správce.
12. Práva subjektu údajů mohou být uplatněna bezplatně. Pokud by však žádost Subjektu údajů byla zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme být Správcem uložen přiměřený poplatek zohledňující
administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, případně můžeme být žádost
Subjektu údajů odmítnuta.
13. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
některé z jeho práv, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Státním dozorovým orgánem pro
oblast ochrany osobních údajů je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
14. Kamerový systém
a. Správce informuje Subjekt údajů o nainstalovaném kamerovém systému, monitorujícím veřejné
prostory a plochy budovy BEA centrum Olomouc s.r.o., v jejichž prostorách Správce sídlí.
Kamerový systém byl nainstalován za účelem zajištění bezpečnosti provozu a ochrany majetku
a zajištění bezpečnosti pohybu třetích osob. Monitorované prostory jsou viditelně označeny
štítky s informací o provozovateli kamerového systému.
b. Záznamy kamerového systému jsou provozovatelem kamerového systému, společností BEA
centrum Olomouc s.r.o. uchovávány 7 dní.
c. K záznamu kamerového systému má přístup omezený počet osob provozovatele kamerového
systému.
15. Subjekt údajů prohlašuje:
a. že si je vědom svých práv dle ZOOÚ a nařízení GDPR
b. že všechny poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně
16. Správce prohlašuje, že osobní údaje shromažďuje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu uvedeného
v tomto souhlasu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny.
17. Podpisem tohoto souhlasu uděluje Subjekt údajů Správci své jednoznačné a výslovné svolení
ke shromažďování, uchování a zpracování svých osobních údajů pro vyznačený účel a v rozsahu
nezbytně nutném pro splnění tohoto účelu.
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Článek 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já níže podepsaný/á
Jméno, příjmení: _________________________
(dále jen Subjekt údajů)
uděluji Správci
souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Identifikační údaje a kontaktní údaje (datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu,
kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), které Správce použije pouze v nezbytném rozsahu pro účely:
ANO – NE1
evidence studenta v IS/STAG,
ANO – NE1
jejich předání společnost BEA centrum Olomouc s.r.o., pro zřízení přístupových
práv v prostorách Správce,
ANO – NE1
jejich předání společnost TESCO SW, a.s. pro zřízení uživatelských účtů
a e-mailových adres.
ANO – NE1
jejich předání dalším smluvním partnerům Správce pro výkon ekonomické a účetní
agendy, zprostředkování právních služeb a výkonu spisové služby (viz čl. 1 odst. 5).
2. Obrazové záznamy a snímky (fotografie), zvukové záznamy a videozáznamy poskytnuté Subjektem
údajů, které Správce použije pouze v nezbytném rozsahu pro účely:
ANO – NE1
jejich shromažďování a uchováním na elektronických uložištích (souborových
adresářích) Správce,
ANO – NE1
evidence studenta v systému studijní agendy IS/STAG.
3. Obrazové záznamy a snímky (fotografie), zvukové záznamy a videozáznamy pořízené Správcem nebo
Správcem pověřeným zpracovatelem zejména na:
- imatrikulaci,
- přípravném týdnu včetně seznamovacího kurzu,
- výuce,
- vyžádaných přednáškách,
- vědeckých konferencích pořádaných Správcem,
- státních závěrečných zkouškách,
- promocích,
- studentském plesu Správce,
- a dalších vzdělávacích, společenských, sportovních a vědeckých akcích pořádaných Správcem
v termínech stanovených harmonogramem příslušného akademického roku, rozvrhem výuky
a harmonogramem vnitřních akcí za účelem:
ANO – NE1
ANO – NE1
ANO – NE1
ANO – NE1
ANO – NE1

jejich shromažďování, uchování a zveřejnění na elektronických uložištích
(souborových adresářích) Správce a na webových stránkách a sociálních sítích
Správce,
jejich předání společnosti BEA centrum Olomouc s.r.o. k jejich grafickému
zpracování,
jejich prezentace v Ročence absolventů příslušného akademického roku,
využití v rámci propagace školy na propagačních materiálech Správce
a informačních brožurách pro studenty 1. ročníku,
zveřejnění v informačním newsletteru Správce a společnost BEA centrum Olomouc
s.r.o.

V Olomouci …………………………

1

…………………………………………..
podpis

Nehodící se škrtněte (ANO = uděluji souhlas se zpracováním, NE = neuděluji souhlas se zpracováním)

