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Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů školy 
 
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola (dále jen 

Organizace) jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své smluvní partnery (dále 
také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, 
včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany 
Organizace. 
 

1. Jaké osobní údaje o smluvních partnerech organizace zpracovává 
Organizace zpracovává 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 
jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů tyto osobní údaje:  

• adresní a identifikační údaje (zejm. jméno; příjmení; datum narození, adresa trvalého bydliště; kontaktní 
údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo OP); 

Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu 
nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. V případě, zájmu organizace zveřejnit veřejné 
poděkování dárcům či sponzorům (web školy, výroční zpráva apod.) si organizace vždy vyžádá 
samostatný souhlas od subjektu osobních údajů s tímto zveřejněním.  
 

2. Zdroje, ze kterých pocházejí osobní údaje, které organizace o smluvních partnerech 
zpracovává 
Organizace zpracovává pouze údaje získané přímo od subjektu údajů. 

  
3. Účel a právní tituly, na jejichž základě probíhá zpracování osobních údajů 
a) Zajištění uzavření smlouvy se smluvním partnerem 
• Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-

mailová adresa, jsou nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.  
b) Ochrana práv Organizace v případě sporu se smluvním partnerem 
• Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození a adresa jsou nezbytné pro 

realizaci smluvního vztahu a identifikaci smluvní strany. K tomuto zpracování osobních údajů není potřeba 
souhlasu subjektu, neboť zpracování je nezbytné za účelem uzavření smlouvy.  

c) Ochrana osob a majetku v prostorách Organizace 
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření smlouvy a také pro  zajištění ochrany osob 

a majetku. 
 

4. Kdo má přístup k osobním údajům uchazečů o zaměstnání 
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jejích 

zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou 
zpracovávat osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří 
poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo 
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dojít zejména k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněnému přístupu k nim.  
Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být: 

• osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které 
Organizace pro tyto služby využívá; 

• právní zástupce za účelem obrany práv Organizace; 
• Organizace je dále povinna některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. 

orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, 
trestním a občanským soudním řízením. 

 
5. Po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány 
• Osobní údaje Organizace zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho ukončení je se 

souvisejícími dokumenty nakládáno v souladu se spisovým a skartačním řádem Organizace.  Osobní 
údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje 
zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 
 

6. Práva smluvních partnerů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace 
Ve vztahu ke svým osobním údajům má subjekt osobních údajů následující práva: 

• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na 
souhlasu založeno); 

• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se jedince 
týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto 
osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení); 

• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se jedince týkají, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby 
osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné); 

• Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní 
údaje, které se jedince týkají); 

• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezila zpracování, mj. v případě, že 
z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany 
Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale daná osoba nechce provést jejich výmaz); 

• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace osobní údaje jedince bez zbytečného odkladu 
vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byl 
odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizací zpracovávány a neexistuje žádný další 
právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány 
protiprávně); 

• Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestala zpracovávat osobní údaje jedince na 
základě právního titulu oprávněného zájmu); 

• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

7. Kontakt na Organizaci 
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených 

práv se můžete obrátit na Organizaci písemně na adrese: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3, nebo na telefonním 
čísle 222 728 255 nebo e-mailové adrese: info@sups.cz. 


