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Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

 

§ 1 

Údaje o společnosti 

Společností, zpracovávající údaje studentů, je Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 686 01 

Uherské Hradiště, IČO: 050 45 355. 

 

§ 2 

Kde získat informace o osobních údajích 

Pokud byste chtěli získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, můžete 

kontaktovat osobně osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů na adrese Fakulta 

veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 

s.r.o., Studentské náměstí 1531, 686 01 (dále jen „Fakulta“), případně nás kontaktujte emailem na 

studium@fves.eu . 

 

§ 3 

Základní informace ke zpracování a ochraně osobních údajů 

Ochraně osobních údajů přikládá Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 

Hradišti, Vysoké škola Jagiellońské v Toruni nejvyšší prioritu. V tomto dokumentu „Zásady zpracování 

a ochrany osobních údajů“ poskytujeme informace, jaké osobní údaje jsou v rámci Fakulty 

zpracovávány a jak je s nimi nakládáno. Dále z jakých zdrojů jsou získávány, jak je s nimi nakládáno a 

komu informace a osobní údaje předáváme. Také je v tomto dokumentu uvedeno, jak získat 

informace o nakládání s osobními údaji a jaká jsou nastavena opatření pro ochranu a zabezpečení 

osobních údajů. 

 

§ 4 

Způsob a doba zpracování osobních údajů 
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a) Osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s legislativou upravující oblast ochrany 

osobních údajů, zejména nařízení Evropské 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. 

b) Fakulta je správcem osobních údajů a osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro 

účely realizace studijních programů Fakulty. 

c) Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme ze zákonných účelů, zejména na základě 

zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Poskytnutí našich vzdělávacích služeb Fakulty fyzické osobě je podmíněno udělením souhlasu 

se zpracováním osobních údajů, pro účely studia ve zvoleném studijním programu.  

e) Souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů může být odmítnut, případně kdykoliv 

odvolán. 

f) Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv opětovně udělit. 

g) Fakulta shromažďuje a zpracovává identifikační osobní údaje umožňující identifikaci fyzické 

osoby, kontaktní údaje pro komunikaci a další upřesňující informace, související 

s poskytovanými službami a činnostmi Fakulty. Za kontaktní údaje jsou považovány údaje 

typu adresa, číslo telefonu, emailová adresa a další. 

h) Informace o osobních údajích studenta Fakulty zpracováváme po dobu definovanou délkou 

studia ve zvoleném studijním programu. 

i) Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací. 

 

§ 5 

Způsoby získání osobních údajů 

a) Osobní údaje získáváme od fyzických osob – zájemců o studium ve zvoleném studijním 

programu – během přijímacího řízení a během studia. 

 

§ 6 

Důvody a účely zpracování osobních údajů 

a) Osobní údaje zpracováváme v přímé souvislosti se studiem ve zvoleném studijním programu 

a pro zajištění všech činností vyžadovaných k plnění zejména zákonných povinností. 

b) Osobní údaje zpracováváme pro další účely, například pro informování o novinkách a akcích 

na Fakultě, nových službách a dalších aktivitách. 

 

§ 7 

Jak chráníme osobní údaje 

a) Ochraně osobních údajů je na Fakulta přikládána nejvyšší priorita. Pro nakládání a ochranu 

osobních údajů jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického 

zabezpečení. Pokyny a postupy v ochraně osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a 

jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy 

zajišťující ochranu osobních údajů na co možné nevyšší úrovni (např. certifikát SSL 

zabezpečení webových stránek) před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, 



 
pozměněním, neoprávněným zpřístupněním předávaných údajů, nebo neoprávněnému 

přístupu k nim.  

b) Zaměstnanci Fakulty a další osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či 

smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou a smluvním vztahem. 

Mlčenlivost dotčených osob trvá i po skončení pracovního nebo smluvního vztahu s Fakultou. 

 

§ 8 

Komu předáváme osobní údaje 

a) Osobní údaje předáváme subjektům veřejné moci a státním orgánům, a to při plnění 

zákonných povinností. 

b) Dalším subjektům a institucím pouze na pokyn studenta a s jeho výslovným souhlasem. 

c) Vždy vyžadujeme od příjemců zajištění osobních údajů z hlediska jejich bezpečnosti a ochrany 

s ohledem na práva subjektu údajů. 

 

§ 9 

Žádosti o plnění práv a práva při zpracování osobních údajů 

a) Uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné osobně na adrese 

Fakulty, tedy Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká 

škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště. 

b) Dále je možné svá práva uplatnit emailem na studium@fves.eu . 

c) Dále je možné svá práva uplatnit datovou schránkou: oqzy5q 

d) Dále je možné svá práva uplatnit písemně na adresu Fakulty - Fakulta veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., 

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště. 

e) Právo na přístup ke svým osobním údajům má každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje Fakulta 

zpracovává. 

f) Na základě Vaší žádosti Vám připravíme a předáme informace o Vámi zpracovávaných 

osobních údajích. 

g) Pro řádné vedení studijních agend ve Fakultou poskytovaných studijních programech je 

nezbytné mít aktuální a správné osobní údaje. Je nezbytné Fakultě oznámit jakékoliv změny 

v osobních údajích. 

h) Pokud při zpracování zjistíme vlastní aktivitou, že osobní údaje nejsou pravdivé či aktuální, 

vyzveme Vás k opravě a pokud nedojde k potvrzení, údaje vymažeme. 

 

§ 10 

Podání námitek, omezení zpracování, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a další 

a) Student má možnost kdykoliv uplatnit námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat 

udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, podat žádost o omezení zpracování 

osobních údajů, anebo vznést dotaz nebo požadavek v oblasti zpracování a ochrany osobních 

údajů. 
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b) Námitky lze podat osobně na adrese Fakulty, tedy Fakulta veřejnosprávních a ekonomických 

studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., Studentské náměstí 

1531, 686 01 Uherské Hradiště. 

c) Dále je možné svá práva uplatnit emailem na studium@fves.eu . 

d) Dále je možné svá práva uplatnit datovou schránkou: oqzy5q 

e) Dále je možné svá práva uplatnit písemně na adresu Fakulty - Fakulta veřejnosprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o., 

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště. 

f) Případně je možné se s podnětem a námitkou obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

§ 11 

Závěrečná ustanovení 

a) Tento vnitřní předpis - Zásady zpracování a ochrany osobních údajů je účinný ode dne 

vyhlášení. 

b) Tento vnitřní předpis je zveřejněn na webových stránkách Fakulty. 

c) Studenti všech studijních programů jsou každý rok začátkem semestru seznámeni se zněním 

této směrnice. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 1. 5. 2018 

 

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA 

Děkan Fakulty 
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