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Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů na ŠAVŠ 

ŠKODA AUTO Vysoká škola, dále jen „vysoká škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje 

o studentech, uchazečích o studium a osobách, které jsou s vysokou školou v pracovněprávním vztahu, 

příp. osobách v obchodním nebo vědeckém  vztahu s vysokou školou. Pověřencem pro ochranu 

osobních údajů (DPO) je Mgr. Vladimír Nesvadba, skoda@viavis.cz. Na vysokou školu je možné se k 

uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS t9xtj28, 

emailem na adrese DPO@savs.cz nebo poštou na adrese ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., 

Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 29142890. Výše uvedenými 

způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k 

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Výše uvedenými 

způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě 

souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány? 
 

Zpracování osobních údajů provádíme zejména za účelem vedení přijímacího řízení dle zákona o VŠ, 

zajištění studijních a dalších podpůrných procesů, marketingu, a plnění právních předpisů v dalších 

oblastech, zejména personální a mzdové agendy, daní a účetnictví. 

 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu: plnění právní povinnosti, Vámi uděleného souhlasu, smluvních povinností 

a našich oprávněných zájmů. 

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu 

vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením. Zpracování na základě souhlasu 

subjektu údajů je prováděno zejména za účelem marketingu (alumni klub, databáze uchazečů o studium). 

 

Zpracováním osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů sledujeme v nezbytně nutném rozsahu 

obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s rozvojem činnosti vysoké školy a obchodní 

činnosti spojené s nabídkou služeb vysoké školy. 

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je 

zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit 

zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.  

 

Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do 

smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní 

údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět. 

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme? 
 

•  Identifikační, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, bankovní údaje studentů, absolventů a uchazečů o 

studium 
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•  identifikační údaje a kontaktní údaje zaměstnanců a spolupracovníků a pro uplatnění jejich práv i identifikační 

údaje rodinných příslušníků, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo potřebných pro jejich 

kontaktování, bankovní údaje zaměstnanců a spolupracovníků pro plnění povinnosti výplaty mzdy, údaje o 

dosaženém vzdělání 

 

•  identifikační údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, 

 

•  osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.  

 

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?  
Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů, z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, ARES - zejména pro 

ověření správnosti již zpracovávaných osobních údajů) a z jiných zdrojů (zejména od smluvních partnerů) 

Doba zpracování: Lhůty jsou stanoveny spisovým řádem ŠAVŠ 

Kdo má k osobním datům přístup? 
Osobní data jsou uložena a zpracovávána v informačních systémech vysoké školy. Přístup k nim mají 

na základě systému oprávnění zaměstnanci podpůrných oddělení (studijní, zahraniční, knihovna 

apod.). 

Z třetích osob má z administrativně technických důvodů přístup k osobním datům zejména dodavatel 

Akademického informačního systému (společnost  IS4U s.r.o) a k omezenému vzorku dat (typicky 

jméno, příjmení a datum narození) také další obchodní partneři (např. společnost GTS s.r.o dodávající 

studentské identifikační karty ASIC/ALIVE apod.). Se všemi těmito zpracovateli osobních údajů má 

vysoká škola uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, díky které jsou tito naši partneři při 

zpracování osobních dat vázáni standardizovanými bezpečnostními pravidly. 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na 

základě platných právních předpisů vybraným orgánům veřejné správy (např. Ministerstvu školství 

mládeže a tělovýchovy ČR evidující celostátní matriku studentů, Cizinecké policii ČR apod.). 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k  automatizovanému rozhodování. 

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí pouze v souvislosti a v rozsahu nutném pro plnění 

smlouvy o studiu, smlouvy o praktikantském pobytu, popř. účastnické smlouvy Erasmus. U 

zaměstnanců vždy pouze v souvislosti s programem mobility v rámci programu Erasmus. 

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

1. V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 

písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, 

má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

2. Podat stížnost u dozorového úřadu. 
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3. Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, 

zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má 

právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování. 

4. Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 

osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje. 

5. Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení 

vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají. 

6. Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho 

osobních údajů. 

7. Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích 

osobních údajů podle čl. 19 Nařízení. 

8. Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl 

správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat 

tyto údaje jinému správci. 

9. Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů, které se jej týkají. 

10. Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného 

výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní 

účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

11. Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení 

zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a 

svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 

odst. 3 Nařízení.  

 

 


