
Zásady ochrany osobních údajů – Aplikace Specializace 
 
 

V souvislosti s Vaší registrací do Aplikace Specializace, bychom Vás rádi informovali o tom, jakým 

způsobem naše instituce zpracovává Vaše osobní údaje a jaká máte v této souvislosti práva. 

Tato informace je pravidelně aktualizována tak, aby vždy odpovídala skutečnému stavu a podala Vám 

úplnou a pravdivou informaci o tom, jak je s Vašimi údaji naší institucí nakládáno. 
 

Doporučujeme Vám, abyste si následující informaci pečlivě přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností 

ohledně skutečností obsažených v této informaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím které- 

hokoli z následujících kontaktů: 
 

Kontaktní údaje správce: 
 

Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která 

je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK. 

ID datové schránky: piyj9b4 
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy: 
 

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv mohu kontaktovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz . Pověřenec je odborníkem v oblasti osobních úda- 

jů a jeho  úkolem  je dohlížet zejména na to, že jsou osobní údaje v naší instituci zpracovávány 

v souladu s právními předpisy. 

 

 
 

 

1. Jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou zpracovávány? Jaký je právní základ pro zpracování? 
 

Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů od Vás požadujeme a zpracováváme nezbytné 

identifikační údaje v následujícím rozsahu: 

• jméno, příjmení, tituly, datum narození – pro jedinečnou identifikaci osoby; 

• e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a korespondenční adresa Vašeho pracoviště – 

kontaktní údaje pro účast na kurzu specializačního vzdělávání a identifikaci platby 

Pro naši orientaci zpracováváme i údaje o Vašem pracovišti. Veškeré tyto údaje zpracováváme pouze 

a výhradně pro účely evidence účastníků kurzů specializačního vzdělávání. 

mailto:gdpr@cuni.cz


2. Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do zahraničí 
 

S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně a pouze uvnitř naší instituce za účelem používání Apli- 

kace Specializace a nepředáváme je třetí straně, ani mimo hranice ČR. Údaje předáme mimo naší 

instituci třetí straně či mimo hranice ČR výhradně a pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj 

souhlas nebo nám to uloží právní předpis či pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. 
 

3. Doba uložení osobních údajů 
 

Vaše údaje uchováváme pro shora uvedené účely po dobu 10 let od registrace.  
 

4. Práva k osobním údajům 
 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva: 
 

• máte právo požadovat od naší instituce přístup k osobním údajům, které se Vás jako sub- 

jektu údajů týkají; 

• máte právo na jejich opravu, pokud jsou v rozporu se skutečností; pokud jste již byl(-a) 

registrován(-a) a souhlasil(-a) se zpracováním Vašich osobních údajů, budou Vám 

zpřístupněny Vámi v minulosti již zadané údaje a Vaší povinností je opravit údaje, které 

jsou v rozporu se skutečností 

• v následujících případech máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů naší 

institucí: 

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

naše instituce mohla přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho 

požádáte o omezení jejich použití; 

c) naše instituce již osobní údaje nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, 

ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; 

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování opírajícího se 

o oprávněný zájem naší instituce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody naší instituce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody; 

• máte právo na přenositelnost Vašich údajů ve strukturovaném, běžně používaném a stro- 

jově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci; 



• máte právo na výmaz osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které 

byly jinak zpracovávány (uběhla archivační doba údajů) anebo byly údaje zpracovávánu 

protiprávně; 

• máte právo na námitku proti zpracování, které správce provádí ve svém oprávněném zá- 

jmu; 

• máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpra- 

cováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového 

úřadu, jehož funkci vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů: 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů: 
 

Adresa: Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

Telefonní číslo: 234 665 111 

Web: www.ouuo.cz 

http://www.ouuo.cz/

