
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady zpracování osobních údajů vás 

informují o tom, jak Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (VISK®) (dále „Správce údajů” nebo též „my“), zpracovává vaše osobní 

údaje, a jak dále s vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv 

informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste 

fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců (dále jen „zákazník“ nebo též „vy“). 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí našich služeb v oblasti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat 

vás o (i) tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, (ii) vašich právech, jak je 

můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vám pomohli je uplatňovat. 

 

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Správcem vašich osobních údajů je Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (VISK®), se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk. 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů a zároveň kontaktní osobou pro jakékoliv záležitosti týkající 

se ochrany osobních údajů je: 

Jméno: Mgr. Jaroslav Borský 

Telefon: 721 850 183 

Emailová adresa: borsky@visk.cz 

 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální 

kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany 

osobních údajů jsou uvedeny na našich internetových stránkách. 

 

3. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely: 

3.1. Účastníci dalšího vzdělávání 

 

3.1.1. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, datum a případně místo narození, adresa, 

telefon, e-mail, vzdělání, zaměstnavatel (objednávající organizace), příp. podpis a místo 

konání 

 



3.1.2. Účel: poskytnutí plnění (vzdělávání ve vybraném kurzu), zasílání aktualit a informací o 

dalším vzdělávání 

 

3.1.3. Doba zpracování: 50 let v případě absolutoria, 15 let v ostatních případech, 3 roky pro 

marketingové účely  

 

3.2. Lektoři dalšího vzdělávání, garanti odborných programů 

 

3.2.1. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, 

vzdělání, zaměstnavatel, životopisné údaje (kvalifikace, publikační činnost atp.), u OSVČ 

fakturační údaje včetně IČO, příp. podpis a další údaje vyžadované pro akreditaci 

vzdělávacího programu  

 

3.2.2. Dobra zpracování: 10 let od poskytnutí údajů, případně 10 let od ukončení akreditace 

příslušného programu.  

 

3.3. Osoby zapojené do projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů 

 

3.3.1. Zpracovávané údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, 

vzdělání, zaměstnavatel, životopisné údaje (kvalifikace, publikace atp.), příp. podpis a 

místo konání 

 

3.3.2. Účel: plnění smlouvy, podmínek dotačního titulu 

 

3.3.3. Dobra zpracování: po dobu realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů 

a jejich udržitelnosti. Dále archivace po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace  

 

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ) 

 

4.1. Příjemci osobních údajů 

 

4.1.1. Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími 

stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním našich služeb. Tyto 

osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů.  

 

 

5. ZABEZPEČENÍ DAT 

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a 

procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu 

riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit 

vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo 

přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění 

odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné 

zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou 

uložena osobní data atd. 



6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, 

informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v 

souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 4 

těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat 

nepřiměřené úsilí. 

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím na 

kontaktních údajích uvedených v článku 2 výše.  

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste 

poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek 

zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme 

právo tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce.  

6.1. Co můžete požadovat 

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, 

které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos 

(např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také 

právo požadovat omezení našeho zpracování.  

6.2. Oprava vašich osobních údajů 

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.  

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a 

aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje. 

Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste 

schopni aktualizovat vaše osobní údaje podle tohoto článku 6.2, můžete o aktualizaci vašich osobních 

údajů požádat nás. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme.  

6.3. Vymazání vašich osobních údajů 

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, 

smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje 

již nepotřebujeme pro plnění našich služeb a pokud je to dle relevantních zákonů možné.  

6.4. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů 

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli a to v 

běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat, zašleme vaše osobní 

údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve vaší žádosti, pokud takový požadavek 

nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.  

6.5. Námitky proti zpracování 

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě 

našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat. 



 

6.6. Omezení zpracování 

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete 

přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich 

osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické 

osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke 

zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom 

bez zbytečného odkladu informovat. 

6.7. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů  

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

7. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto 

Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany 

osobních údajů na tomto místě. O podstatných změnách vás budeme informovat před datem jejich 

účinnosti. 


