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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A 

OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

 

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 

bude označováno také zkratkou „GDPR“) poskytuje Ostravská univerzita v postavení správce 

osobních údajů následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů. 

 

1. Informace o zpracování osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zveřejňuje všechny základní informace týkající se zpracování a ochrany 

osobních údajů na svých webových stránkách dostupných na adrese https://www.osu.cz. 

 

Ostravská univerzita zveřejňuje další podrobnější informace týkající se zpracování a ochrany 

osobních údajů prostřednictvím svých jednotlivých součástí (fakult, ústavů, pracovišť, zařízení) 

a jejich jednotlivých specializovaných pracovišť (kateder, center, útvarů, jednotek apod.). 

 

2. Účel poskytnutí těchto informací o zpracování osobních údajů 
 

Ostravská univerzita poskytuje tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro účel, 

jímž je splnění povinností, které Ostravské univerzitě ukládají obecně závazné právní předpisy 

s významem pro zpracování a ochranu osobních údajů, zejména GDPR. 

 

3. Účel zpracovávání osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zpracovává vybrané osobní údaje konkrétních lidí (učitelů a jednotlivých 

žáků), aby naplnila svůj oprávněný zájem, jímž je uskutečňování vědecké, výzkumné, vývojové 

a inovační činnosti. 

 

Uvedenou činností je zde konkrétně uskutečňování výzkumného projektu s názvem 

„Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“ 

(Id projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778), jenž je financován z fondů Evropské unie 

skrze Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) a jehož řídicím orgánem je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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4. Správce osobních údajů 
 

Správcem všech osobních údajů, které byly Ostravské univerzitě poskytnuty, je Ostravská 

univerzita se sídlem Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, IČ 61988987, která byla zřízena zákonem 

č. 314/1991 Sb., není zapsána do veřejného rejstříku a je zapsána do registru vysokých škol 

a uskutečňovaných studijních programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České 

republiky pod RID školy 17000. 

 

5. Kontaktní údaje správce 
 

Kontaktními údaji Ostravské univerzity jsou: 

1) Adresa sídla: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava 

2) Datová schránka: 37gj9fm 

3) Telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111 

4) E-mail: info@osu.cz, studium@osu.cz, podatelna@osu.cz 

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 

Ostravská univerzita má svého vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto 

pověřencem je Mgr. Bc. Jan Humpolík. 

 

Jakýkoliv člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, se může 

obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se 

zpracováním svých osobních údajů a výkonem svých práv k těmto osobním údajům. 

 

7. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
 

Kontaktními údaji pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: 

1) Pracoviště: Ostravská univerzita, rektorát, referát právní služby 

2) Adresa pracoviště: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava 

3) Datová schránka: 37gj9fm 

4) Telefon: +420 553 461 042 

5) E-mail: gdpr@helpdesk.osu.cz 
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8. Kategorie osobních údajů 
 

Ostravská univerzita získává a zpracovává tyto kategorie osobních údajů od každého učitele 

a žáka (studenta): 

 

Kamerové záznamy 

Videozáznamy natáčené při výuce konkrétní vyučovací hodiny hudební výchovy na konkrétní 

základní, základní umělecké, nebo střední škole. Videozáznamy budou zabírat hlavně postavu 

a tvář samotného učitele (pedagoga) i postavu a tvář konkrétního žáka (studenta) při realizaci 

výuky, zejména během komunikace (interakce) mezi vyučujícím a žákem (studentem). Záběry 

mohou zachycovat rovněž řízený rozhovor mezi výzkumným pracovníkem a žákem, a taktéž 

řízený rozhovor mezi výzkumným pracovníkem a ředitelem dané školy. Videozáznamy mohou 

také zabírat postavu a tváře žáků konkrétních škol při zachycování prostředí, hlavně interiérů, 

dané školy. 

 

9. Rozsah zpracování osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je 

nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. Ostravská univerzita nezpracovává 

žádný osobní údaj, který je zjevně nadbytečný pro dosažení konkrétního účelu zpracování. 

Ostravská univerzita dále nezpracovává jakýkoliv osobní údaj, který se dodatečně ukázal být 

nadbytečným pro dosažení konkrétního účelu zpracování. 

 

10. Konkrétní způsoby zpracování osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zpracovává právě takové osobní údaje, které jsou vymezeny v čl. 8 těchto 

informací pod označením „kamerové záznamy“ následujícími způsoby: 

 

Pořizování videozáznamu 

Během výuky konkrétní vyučovací hodiny hudební výchovy na konkrétní základní, základní 

umělecké, či střední škole a také v jiných prostorách dané školy bude pořizován videozáznam 

s obsahem definovaným v čl. 8 těchto informací. 

 

Uchovávání videozáznamu 

Pořízený videozáznam bude následně uchováván na fyzických nosičích (zejména DVD) pouze 

v prostorách Ostravské univerzity a jako soubory jen v jejích vlastních veřejnosti nepřístupných 

informačních systémech a sítích. Pořízené videozáznamy budou uchovávány též jako soubory 

v databází výstupů Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) s omezeným 

přístupem pro registrované uživatele. Videozáznamy budou popsaným způsobem uchovávány 

zásadně bez časového omezení, tedy napořád. Osoby, jejichž osobní údaje byly Ostravskou 

univerzitou získány v rámci tohoto výzkumného projektu, ale mohou časové trvání uvedeného 

způsobu zpracování omezit prostřednictvím uplatnění svého práva na výmaz osobních údajů, 

či práva námitek. 



 

 

4 

|  In formace o zpracování  osobních údajů  

 

 

Předávání videozáznamu 

Zachycený videozáznam bude následně předán konkrétním vyučujícím, kteří realizovali výuku 

hudební výchovy, při níž byl videozáznam pořizován. Uvedení vyučující budou oprávněni užít 

kterýkoliv z pořízených videozáznamů výhradně pro vlastní potřebu zhodnocení kvality svého 

vyučování a jako podklad pro rozvoj a zlepšení svých pedagogických dovedností. Naopak tito 

vyučující nebudou oprávněni kterýkoliv z pořízených videozáznamů kopírovat, či zveřejňovat. 

Videozáznamy budou předány (zpřístupněny) přesně vymezené skupině studentů Ostravské 

univerzity, konkrétně studentům pedagogických programů nebo oborů s vazbou, zaměřením, 

nebo specializací na hudební výchovu. Zcela výjimečně může být kterýkoliv videozáznam též 

zpřístupněn orgánům veřejné moci (policie, státní zastupitelství, soudy, úřady, či ministerstva) 

výhradně na základě zákona a za podmínek, způsobem, prostředky a v rozsahu stanoveném 

obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud ukládají Ostravské univerzitě povinnost 

zpřístupnění jako nadřazenou důvěrné povaze dotčených osobních údajů. Zpřístupnění podle 

popsaných podmínek může zahrnovat i možnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky provádět kontrolu čerpání a využívání poskytnuté finanční podpory a kontrolu 

účelnosti vynaložených nákladů. 

 

Tvorba výstupů projektu 

Videozáznam bude představovat podklad pro zhotovení písemných výstupů celého projektu, 

jimiž budou články vybraných výzkumných pracovníků projektu v odborných časopisech. Další 

výstup vytvořený na základě pořízených videozáznamů bude specializovaný workshop, jehož 

se budou účastnit pouze výzkumní pracovníci a omezený okruh studentů Ostravské univerzity. 

Výstupem popisovaného výzkumného projektu může být i informace zveřejněna na webových 

stránkách Ostravské univerzity a jednotlivých škol zapojených do projektu. Videozáznamy ale 

nebudou součástí uvedených výstupů, ani nebudou jiným způsobem zveřejněny. 

 

11. Příjemci osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zpřístupní, zašle, předá, nebo bude sdílet videozáznamy pouze s těmito 

osobami a orgány: 

1) Studenti Ostravské univerzity. Videozáznamy vymezené v článku 8 těchto informací budou 

zpřístupněny omezenému okruhu studentů Ostravské univerzity, jimiž budou jen studenti 

pedagogických programů nebo oborů s vazbou, zaměřením, nebo specializací na hudební 

výchovu. 

2) Vybraní výzkumní pracovníci. Videozáznamy vymezené v článku 8 těchto informací budou 

zpřístupněny omezenému okruhu konkrétních vyučujících, kteří jsou zaměstnanci, či jinak 

působí na konkrétních školách zapojených do projektu a během jejichž výuky byly pořízeny 

předmětné videozáznamy. 

3) Orgány veřejné moci. Uvedené označení zahrnuje zejména orgány činné v trestním řízení 

(policie, státní zástupce, soud), orgány finanční správy (finanční úřady, finanční ředitelství), 

orgány celní správy (celní úřady, celní ředitelství) a ostatní orgány veřejné moci (jednotlivá 

ministerstva, úřady, případně inspektoráty). 
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12. Ochrana osobních údajů 
 

Ostravská univerzita provedla vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby zajistila 

náležitou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Uvedenými obecnými opatřeními 

jsou zejména: 

1) Uchovávání osobních údajů na fyzických (papírových) nosičích v prostorách s omezeným 

přístupem a s možností uzamčení, 

2) Uchovávání osobních údajů na elektronických nosičích (databáze a informační systémy) 

s omezeným přístupem a s příslušným zabezpečením, 

3) Umožnění přístupu k osobním údajům výhradně těm zaměstnancům Ostravské univerzity, 

kteří jsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat, 

4) Zamezení přístupu k osobním údajům ostatním zaměstnancům Ostravské univerzity, kteří 

nejsou oprávněni konkrétní osobní údaje zpracovávat, 

5) Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám výlučně z důvodu plnění povinností 

uložených právními předpisy a jen v nezbytném rozsahu, 

6) Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám pro naplnění účelů zpracování nebo 

oprávněných zájmů teprve poté, co je zajištěno zákonné a bezpečné zpracování těchto 

osobních údajů příjemci a třetími stranami, a jen v nezbytném rozsahu. 

 

13. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
 

Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje, které jí byly poskytnuty, na základě 

právních předpisů Evropské unie a České republiky, zejména: 

1) Nařízení 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) 

2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 

14. Právo na odvolání souhlasu 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj a jenž k 

tomuto zpracování udělil svůj předchozí souhlas, má právo svůj poskytnutý souhlas kdykoliv 

odvolat. Toto právo však má člověk pouze v případě, že uvedený předchozí souhlas, který 

udělil Ostravské univerzitě ke zpracování svých osobních údajů, byl jediným právním důvodem 

pro dané zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracování 

osobních údajů, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. 

 

15. Právo na přístup k osobním údajům 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

přístup ke svým osobním údajům. Toto právo znamená, že každý člověk může požádat 

Ostravskou univerzitu, aby mu vystavila potvrzení. Obsahem tohoto potvrzení pak bude: 
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1) Údaj o tom, zdali Ostravská univerzita zpracovává, nebo naopak nezpracovává osobní 

údaje, které by se mohly žadatele týkat. 

2) Údaje o účelech zpracování osobních údajů; o kategoriích dotčených osobních údajů; o 

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

zejména příjemci ve třetích zemích mimo Evropskou unii nebo v mezinárodních 

organizacích; o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji 

možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; o existenci práva požadovat od 

Ostravské univerzity opravu nebo výmaz osobních údajů, které se žadatele týkají; o 

existenci práva požadovat po Ostravské univerzitě omezení zpracování osobních údajů, 

které se žadatele týkají; o existenci práva vznést námitku proti tomu, jaké osobní údaje 

žadatele a jakým způsobem Ostravská univerzita zpracovává; o existenci práva podat 

stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů; o veškerých 

dostupných informacích ohledně zdroje osobních údajů v případě, že tyto osobní údaje 

nezískala Ostravská univerzita přímo od žadatele; o zpracování osobních údajů způsobem 

automatizovaného rozhodování a profilování včetně údajů o použitém postupu, významu 

a důsledcích tohoto zpracování pro žadatele, o zárukách, které existují při předání 

osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.  

 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

přístup ke svým osobním údajům. Toto právo taktéž znamená, že každý člověk může požádat 

Ostravskou univerzitu, aby mu vydala kopii všech osobních údajů, které ho týkají a které 

Ostravská univerzita zpracovala. Toto právo se však nesmí nepříznivě dotknout práv a svobod 

ostatních osob. 

 

Ostravská univerzita vydává potvrzení o zpracování osobních údajů bezplatně. 

 

Ostravská univerzita vydává první kopii osobních údajů člověka bezplatně. 

 

Ostravská univerzita však bude požadovat platbu za vydání druhé a dalších kopií osobních 

údajů člověka, a to podle administrativní náročnosti. 

 

16. Právo na opravu osobních údajů 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

opravu a doplnění každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že každý 

člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby opravila nebo doplnila jakýkoliv osobní údaj, 

který se žadatele týká. 

 

Pokud Ostravská univerzita opraví nebo doplní jakýkoliv osobní údaj, protože ji o takovou 

opravu nebo doplnění požádal člověk, jehož se osobní údaje týkaly, oznámí ji všem 

příjemcům, kterým již dříve takové osobní údaje zpřístupnila. Příjemcem osobních údajů jsou 

všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie. Ostravská univerzita 

však příjemcům opravu či doplnění osobních údajů neoznámí, pokud se oznámení ukáže jako 

nemožné, nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. 
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17. Právo na výmaz osobních údajů 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

výmaz každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že Ostravská 

univerzita sice v minulosti získala kterýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak nastala 

skutečnost, která nutí Ostravskou univerzitu takový údaj vymazat. Skutečnost, která nutí 

Ostravskou univerzitu jakýkoliv osobní údaj vymazat, nastává když: 

1) Konkrétní osobní údaj již není potřebný pro žádný účel, pro něž byl shromážděn nebo jinak 

zpracován. 

2) Ostravská univerzita získala osobní údaj na základě souhlasu konkrétního člověka, avšak 

tento člověk svůj souhlas později odvolal a zároveň již neexistuje jiný právní důvod, proč 

by Ostravská univerzita tento osobní údaj konkrétního člověka zpracovávala. 

3) Ostravská univerzita zpracovala osobní údaj konkrétního člověka, protože pro to měla 

oprávněný (legitimní) důvod, avšak konkrétní člověk vznesl námitku proti zpracování 

tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku zpochybňující nebo 

popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou univerzitou, a následně se 

ukázalo, že Ostravská univerzita nemá takové oprávněné důvody pro zpracování osobních 

údajů, které by převážily nad oprávněnými důvody člověka proti zpracování jeho osobních 

údajů. 

4) Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně. 

5) Ostravská univerzita zpracovávala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka, avšak 

musela tento osobní údaj vymazat, aby splnila právní povinnost, kterou jí ukládá právo 

Evropské unie, nebo právo jejího členského státu. 

 

Jestliže Ostravská univerzita zveřejnila jakýkoliv osobní údaj, který zpracovávala ohledně 

konkrétního člověka, a následně ji vznikla právní povinnost tento osobní údaj vymazat, 

informuje další osoby, které dotčený osobní údaj dále zpracovávaly, aby tento dotčený osobní 

údaj, veškeré jeho kopie nebo replikace a veškeré odkazy na něj vymazali. Uvedená opatření 

Ostravská univerzita provede v přiměřeném rozsahu s ohledem na dostupnou technologii a 

náklady na provedení. 

 

Ostravská univerzita však osobní údaj konkrétního člověka nevymaže, přestože je splněna 

alespoň jedna z výše uvedených podmínek, pokud nastane některá z níže uvedených situací: 

1) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace. 

2) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jíž jí ukládá právo Evropské unie, 

nebo právo jejího členského státu. 

3) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je Ostravská univerzita pověřena. 

4) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné kvůli veřejnému zájmu v oblasti veřejného zdraví, zejména kvůli 

poskytování pracovnělékařských služeb a ochraně před vážnými přeshraničními 

zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče. 



 

 

8 

|  In formace o zpracování  osobních údajů  

 

5) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo 

historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na 

výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování. 

6) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a toto 

zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

18. Právo na omezení zpracování osobních údajů 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

omezení zpracování každého osobního údaje, který se ho týká. Toto právo znamená, že 

Ostravská univerzita sice může osobní údaje konkrétního člověka uchovávat, avšak nemůže 

je jiným způsobem zpracovávat. 

 

Ostravská univerzita ale může zpracovávat jakýkoliv osobní údaj, jehož zpracování bylo 

omezeno, i jiným způsobem než jeho prostým uchováváním, z těchto důvodů: 

1) Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale tento 

konkrétní člověk, jehož se osobní údaj týká, dal Ostravské univerzitě souhlas s jeho 

zpracováním. 

2) Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho 

zpracování je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

3) Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho 

zpracování je nutné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby. 

4) Zpracování jakéhokoliv osobního údaje konkrétního člověka bylo sice omezeno, ale jeho 

zpracování je nutné kvůli důležitému veřejnému zájmu Evropské unie nebo jejího 

členského státu. 

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů však má člověk, kterého se osobní údaje týkají, 

pouze v těchto případech: 

1) Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, popírá jeho 

přesnost. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu 

potřebnou k tomu, aby Ostravská univerzita mohla přesnost osobních údajů ověřit. 

2) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka protiprávně, 

avšak tento konkrétní člověk, který Ostravské univerzitě poskytl jakýkoliv svůj osobní údaj, 

nežádá výmaz osobního údaje, nýbrž žádá omezení jeho zpracování. 

3) Ostravská univerzita sice získala jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a nadále jej již 

nepotřebuje, avšak tento konkrétní člověk Ostravskou univerzitu požádá, aby mu popsaný 

osobní údaj vydala pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků. 

4) Člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, vznesl námitku 

proti zpracování tohoto osobního údaje ve smyslu čl. 21 odst. 1 GDPR, tedy námitku 

zpochybňující nebo popírající oprávněnost zpracování osobního údaje Ostravskou 

univerzitou. V takovém případě trvá omezení zpracování osobního údaje jen po dobu 

potřebnou k tomu, aby bylo ověřeno, že oprávněné důvody pro zpracování osobního údaje 

Ostravskou univerzitou převažují nad oprávněnými důvody konkrétního člověka, jemuž 

Ostravská univerzita jakýkoliv jeho osobní údaj zpracovává. 
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Ostravská univerzita předem upozorní člověka, který dosáhl omezení zpracování jakéhokoliv 

svého osobního údaje, na skutečnost, že toto omezení bude zrušeno. 

 

19. Právo na informace o příjemcích osobních údajů 
 

Každý člověk může požádat Ostravskou univerzitu, aby ho informovala o takových příjemcích, 

kterým žadatelovy osobní údaje zpřístupnila a zároveň kterým později oznámila opravu, 

doplnění, výmaz či omezení zpracování jakéhokoliv žadatelova osobního údaje. Příjemcem 

osobních údajů jsou všechny osoby a orgány veřejné moci, zejména soudy, úřady a policie. 

 

20. Právo na přenositelnost osobních údajů 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na 

přenositelnost svých osobních údajů. Toto právo znamená, že každý člověk, který poskytl svůj 

osobní údaj Ostravské univerzitě, může žádat získání tohoto poskytnutého osobního údaje ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále má právo tento získaný 

osobní údaj předat (přenést) k jinému správci, aniž by tomu Ostravská univerzita mohla bránit. 

Toto právo též znamená, že každý člověk, který poskytl svůj osobní údaj Ostravské univerzitě, 

může žádat, aby Ostravská univerzita přímo předala (přenesla) získaný osobní údaj k jinému 

správci, pokud je to technicky proveditelné. 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů však má člověk, kterého se osobní údaje týkají, pouze 

v těchto případech: 

1) Ostravská univerzita zpracovává konkrétní osobní údaj pouze automatizovaně a zároveň 

pouze kvůli jedinému právnímu důvodu, jímž je souhlas se zpracováním osobních údajů. 

2) Ostravská univerzita zpracovává konkrétní osobní údaj pouze automatizovaně a zároveň 

pouze pro účel uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání. 

 

Právem na přenositelnost osobních údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody 

jiných osob. 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné 

pro splnění úkolu, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a kterým 

je Ostravská univerzita pověřena. 

 

21. Právo vznést námitku 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo 

vznést námitku proti zpracovávání jakéhokoliv svého osobního údaje. Toto právo však člověk 

má pouze v těchto případech: 



 

 

10 

|  In formace o zpracování  osobních údajů  

 

1) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, 

že je to nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, která byla Ostravské univerzitě svěřena. 

2) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, 

že je to nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů. 

3) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak proto, 

že je to nezbytné pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

4) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj konkrétního člověka a činí tak pro 

účely přímého marketingu. 

 

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případech uvedených v předchozím odstavci pod číslem 1, 

2, nebo 3, musí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. 

Ostravská univerzita dále nezpracovává osobní údaje, kterých se námitka týkala. Uvedené 

omezení dalšího zpracování trvá od okamžiku, kdy Ostravské univerzitě došla námitka do 

okamžiku, kdy Ostravská univerzita námitku vyřídila. Ostravská univerzita může osobní údaje, 

jejichž zpracování bylo napadeno námitkou, dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokáže 

alespoň jednu z níže uvedených skutečností: 

1) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána 

námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody, které převažují 

nad zájmy nebo právy a svobodami toho člověka, který námitku podal. 

2) Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv osobní údaj, proti jehož zpracování byla podána 

námitka, avšak pro uvedené zpracování má závažné oprávněné důvody pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků. 

 

Námitka, kterou člověk uplatňuje v případě uvedeném v předchozím odstavci pod číslem 4, 

nemusí vycházet z důvodů týkajících se konkrétní situace člověka, který ji uplatňuje. Uvedenou 

námitku může vznést člověk zásadně kdykoliv. Ostravská univerzita dále nezpracovává 

osobní údaje, kterých se námitka týkala a které zpracovávala výlučně pro účely přímého 

marketingu. Uvedené omezení dalšího zpracování pak trvá napořád. 

 

22. Forma vyřízení žádosti 
 

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, těmito 

formami: 

1) písemně ve fyzické (papírové) podobě 

2) písemně v elektronické podobě 

3) ústně 

 

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, ústně pouze 

tehdy, pokud o tuto formu vyřízení výslovně žadatel požádá a zároveň prokáže svoji totožnost. 
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23. Lhůty pro vyřízení žádostí 
 

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, v těchto 

lhůtách: 

1) bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti a pokud to není možné, 

2) do jednoho měsíce od obdržení žádosti a pokud to není možné, 

3) do tří měsíců od obdržení žádosti 

 

Ostravská univerzita oznámí žadateli každý případ, kdy jeho žádost nelze vyřídit ve lhůtě do 

jednoho měsíce od obdržení. Obsahem tohoto oznámení jsou též důvody, proč nebylo možné 

žádost vyřídit ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení. Tímto oznámením informuje Ostravská 

univerzita žadatele ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení jeho žádosti. 

 

24. Poplatky za vyřízení žádosti 
 

Ostravská univerzita vyřizuje každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů, zcela 

bezplatně. 

 

Ostravská univerzita však může každou žádost, jež se týká ochrany osobních údajů a 

současně je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje: 

1) Vyřídit tím, že jí odmítne vyhovět, nebo 

2) Vyřídit tím, že jí vyhoví, avšak žadateli uloží povinnost zaplatit přiměřený poplatek 

zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti. 

 

25. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

Každý člověk, jemuž Ostravská univerzita zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo 

podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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