Zásady ochrany osobních údajů
dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

Vysoká škola poskytující vzdělávání svých studentů ve smyslu vysokoškolského zákona (dále "my“ a
„VŠ zákon“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady
stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme
nebo které nám poskytnete.
Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:
* vzdělávacích služeb dle VŠ zákona – matrika, přijímání studentů, katalogové listy studentů, porady,
záznamy o úrazech apod. - kategorie identifikační, kontaktní, údaje o vzdělání, komunikaci, profilové
a zdravotní údaje (např. jména, rodná čísla, hodnocení, atd.) (dále „Údaje A“);
* služeb souvisejících se vzděláváním dle zvláštních předpisů – přestupky, protiprávní jednání –
kategorie identifikační, kontaktní, údaje o vzdělání, komunikaci, (dále „Údaje B“);
* služeb souvisejících se vzděláváním poskytovaným dle udělených souhlasů – seznamy žáků např.
pro zájezdy, fotografií k propagaci školy, audio a videozáznamy – kategorie identifikační, kontaktní,
biometrické, komunikační (např., adresy, fotografie, atd.) (dále „Údaje C“);
Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů
a to, jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě
webových stránek přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.
Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to
doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní
informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu
využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k
ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace vysoké školy (příp. DPO).

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v
poskytování vzdělávání studentů ve smyslu VŠ zákona, dále při službách souvisejících se vzděláváním
dle zvláštních předpisů (přestupky, vyšetření) a v souvisejících jiných službách dle udělených
souhlasů (fotografie, audio a videozáznamy) a umožňovali vám získat podstatné informace o ochraně
osobních údajů. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například
Údaje C.
Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):
Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a
souvisejících povinnostech, není uzpůsoben možným individuálním požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je
výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního
zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem propojeným se společností. Pokračováním v užívání tohoto díla
vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze obecnou pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo
nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.

* Údaje A pouze pro vzdělávací a bezpečnostní účely, na základě zejména VŠ zákona a oprávněných
zájmů správce, a jelikož zde jde o zákonný požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost zajištění
vzdělávání.
* Údaje B pouze pro vyšetřování protiprávních a jiných porušení řádů VŠ, na základě souvisejících
zvláštních předpisů, jelikož zde jde o zákonný požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost zajištění
bezpečnosti, nápravy a jiného plnění zákonů.
* Údaje C pouze pro účely evidence, na základě udělených souhlasů, jelikož zde jde o smluvní
požadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost konání zájezdů, plnění evidence.
-

přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů jsou využívány výslovně
uvedené oprávněné zájmy: např. zabezpečení komunikace s Vámi;
přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno
automatizovaného rozhodování či profilování;
přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů vysoká škola využívá i tyto
zdroje údajů (i veřejné), ze kterého osobní údaje pocházejí, např. od zdravotnických zařízení
či pedagogicko-psychologických poraden.

Osobní údaje budou ukládány takto:
* Údaje A pouze po dobu nutnou pro poskytování vzdělání dle VŠ zákona, a to v zákonných lhůtách
dle skartačního řádu;
* Údaje B pouze po dobu nutnou pro služby související se vzděláváním dle zvláštních předpisů, a to
v zákonných lhůtách dle skartačního řádu;
* Údaje C pouze po dobu nutnou pro služby související se vzděláváním poskytovaným dle udělených
souhlasů, a to po dobu platnosti těchto souhlasů.
VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ
Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby,
upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž
můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech,
které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.
SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými
příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: zdravotnická zařízení,
účetní, poskytovatel IT systému a úložiště, poskytovatel emailu. Vaše osobní údaje bez Vašeho
vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to
vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom
zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení
nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.
KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT
Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a
souvisejících povinnostech, není uzpůsoben možným individuálním požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je
výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního
zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem propojeným se společností. Pokračováním v užívání tohoto díla
vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze obecnou pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo
nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského
hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření
a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet
bezpečně a podle těchto Zásad.
Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní
prostředek a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek,
či vnitřního informačního systému (Moggis) jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v
tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice (tzv. metodou double opt-in) ověřovat Vaši
identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali
dle pokynů jakékoli osoby, která vloží Vaše údaje.
Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce
snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit
nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na
ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.
VAŠE PRÁVA
Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu
osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a
nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat,
abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR;
dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos
Vašich osobních údajů k jiné škole dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních
údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas
se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového
úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.
Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.
ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na
našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.
KONTAKTUJTE NÁS
Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo
pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s.
U Santošky 17, Praha 5, 150 00
IČO: 25739018
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