INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ KONFERENCE BUDOUCÍCH UČITELŮ SE
SOUTĚŽNÍ ČÁSTÍ S NÁZVEM OLYMPIÁDA TECHNIKY PLZEŇ
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň IČ
49777513, jako správce zpracovává v souvislosti s uskutečňováním Mezinárodní studentské
konference budoucích učitelů se soutěžní částí s názvem Olympiáda techniky Plzeň za
podpory města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR Vaše osobní
údaje.
Právní základ zpracování
Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
stranou je subjekt údajů.
Správce je povinen evidovat informace, které jsou nezbytné pro plnění jeho záměru řádně
organizovat konferenci včetně prezentace příspěvků a soutěžní části konference v souladu se
společenskou rolí vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách
Účely zpracování osobních údajů
1. účast na konferenci (registrace účastníků, kontaktování účastníků, tvorba programu
vystoupení, vydání certifikátu, zajištění ubytování),
2. účast v soutěžní části konference (registrace účastníka soutěže, kontaktování účastníků,
posouzení video dokumentace, zveřejnění výsledků, udělení diplomu),
3. doložení požadovaných osobních údajů subjektu městu Plzeň v případě udělení stipendia
z projektu.
Zpracovávané osobní údaje
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro předmětné účely v následujícím rozsahu:
1. jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail,
2. jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, video dokumentace,
3. jméno, příjmení.
Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a
povinností, nejdéle však po dobu jednoho roku od konání konference.
Zpracování
Správce osobní údaje zpracovává manuálně (v tištěné a elektronické podobě). Zpracování
údajů je technicky a organizačně zajištěno tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a
organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce
osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení GDPR.
Souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mail
V případě udělení souhlasu Západočeská univerzita v Plzni jako správce osobních údajů využije
uvedený e-mail subjektu za účelem uveřejnění u označení autora abstraktu ve sborníku a
časopise z Mezinárodní studentské konference budoucích učitelů 2021 pořádané Západočeskou

univerzitou v Plzni po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedeného účelu nebo po dobu trvání
souhlasu.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, a to
právo vzít udělaný souhlas zpět, právo na informace, na přístup k osobním údajům, na opravu,
resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, práva vznést
námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeská univerzita v Plzni,
Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň nebo kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů
ZČU. Pověřencem pro ochranu osobních údajů ZČU je Mgr. Ilona Oplová, e-mail:
gdpr@service.zcu.cz; tel.: +420 377 631 013; poštovní adresa: Univerzitní 2732/8, 301 00
Plzeň.
Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů Úřadu na
ochranu osobních údajů sídlícímu na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
(www.uoou.cz).

