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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
V souladu s 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) (dále
pouze „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů poskytuje Ostravská univerzita skrze své pracoviště, jímž je Poradenské centrum,
tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro účastníky činnosti (akce):

REGISTRACE A UŽÍV ÁNÍ PORTÁLU ABSOLVENTŮ OU
Vaše osobní údaje
(informace, pomocí kterých Vás lze identifikovat a které jsou zpracovávány správcem)

Identifikační údaje: jméno; příjmení; akademické a vědecké tituly; rok narození; název zaměstnavatele;
pracovní pozice či funkce; název právnické osoby, se kterou jste spřízněn/a

Kontaktní údaje: adresa bydliště; číslo soukromého telefonu; adresa soukromého e-mailu
Studijní údaje: studijní program, obor, nebo specializace; rok ukončení studia (absolutoria)
Správce
(osoba, která určuje účely a prostředky pro zpracování Vašich osobních údajů a která poté nese odpovědnost
za jejich zákonné a správné zpracování i jejich náležitou ochranu)

Ostravská univerzita Adresa sídla: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava; Datová schránka: 37gj9fm; Telefon:
+420 597 091 111, +420 553 461 111; E-mail: info@osu.cz, podatelna@osu.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
(osoba, zpravidla zaměstnanec správce, která odpovídá za dohled nad zákonností zpracování všech osobních
údajů zpracovávaných správcem a nad zajišťováním jejich náležité ochrany a zabezpečení)

Mgr. Bc. Jan Humpolík Pracoviště: OU, rektorát, referát právní služby; Adresa pracoviště: Dvořákova 7,
701 03, Ostrava; Datová schránka: 37gj9fm; Telefon: +420 553 461 042; E-mail: gdpr@helpdesk.osu.cz

Účely zpracování
(vyjádřené výčtem obecných činností, operací, nebo úkonů, které správce hodlá provádět s Vašimi osobními
údaji, a s uvedením doby jejich uchovávání správcem)

Zveřejnění osobních údajů výhradně skrze Portál absolventů OU (Portál absolventů OU je
neveřejnou webovou stránkou přístupnou pouze registrovaným absolventům OU. Obsahuje jen ty osobní údaje,
které do něj vložíte.)

Vyhledávání osobních údajů ostatními absolventy OU (Absolventi OU registrovaní do Portálu
absolventů OU mohou vyhledávat právě ty Vaše osobní údaje, které jste Vložil/a do Portálu absolventů OU.)

Uchovávání všech osobních údajů na dobu 10 let (pro všechny zde uvedené účely zpracování)
Právní základ pro zpracování
(právní důvod, proč je toto zpracování Vašich osobních údajů zákonné)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů jste
vyjádřil/a registrací do Portálu absolventů OU a vložením Vašich osobních údajů do něj. Tento svůj souhlas však
můžete kdykoliv odvolat, zejména zrušením Vašeho účtu a vymazáním Vašich osobních údajů.)

Povinnost poskytnout osobní údaje
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(informace o tom, zdali máte, nebo nemáte povinnost poskytnout Vaše osobní údaje správci a dále informace
o případných důsledcích neposkytnutí Vašich osobních údajů správci)

NE (Není Vaší povinností poskytnout správci žádný Váš osobní údaj pro žádný z účelů zpracování uvedených
v tomto dokumentu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je proto zcela dobrovolné.)

Příjemci
(osoby, orgány, či instituce, jimž správce poskytl Vaše osobní údaje, aby naplnil některý z účelů zpracování)

NE (Vaše osobní údaje nebudou předávány nikomu kromě případných třetích stran, nebo třetích osob.)
Třetí strany (osoby)
(osoby, orgány, nebo instituce, kterým správce poskytl Vaše osobní údaje, protože plnil svoji povinnost
uloženou mu obecně závazným právním předpisem, například zákonem, nařízením vlády, nebo vyhláškou)

ANO (OU poskytne Vaše osobní údaje pouze orgánům veřejné moci (policie, soudy, úřady, ministerstva) a jen
jestliže jí to ukládá obecně závazný právní předpis, zejména zákon, nařízení vlády, vyhláška, nebo nařízení EU.)

Vaše práva
(stručný výčet Vašich práv souvisejících se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů, podrobný popis
Vašich jednotlivých práv společně se způsobem jejich uplatnění naleznete na https://www.osu.cz/gdpr/)
Vůči svým osobním údajům máte právo: 1) Právo na odvolání uděleného souhlasu, 2) Právo na přístup, 3) Právo
na opravu, 4) Právo na výmaz, 5) Právo na omezení zpracování, 6) Právo na informování o příjemcích, 7) Právo
na přenositelnost, 8) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 9) Právo vznést námitku.
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