
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Centrum informačních technologií – Kartové centrum 

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný/á 

………………………………………………………..………… …………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení    Osobní číslo (nebo datum narození) 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava., se sídlem 17. listopadu 2172/15, 

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO: 61989100, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních 

údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: fotografie 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: uložení fotografií v informačním systému VŠB-TUO 

3. Doba zpracování osobních údajů je: po dobu studia, pracovního nebo obdobného poměru a půl roku po 

jejich skončení 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům: Koordinátor ODIS s.r.o., IČ: 64613895 

5. Jaká jsou Vaše práva: 

Tento Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování osobních údajů do okamžiku jeho odvolání. Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může 

požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. VŠB-TUO je oprávněna v 

případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože 

se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu 

přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i 

odmítnout žádosti vyhovět.  

Na VŠB-TUO jakožto na správce osobních údajů je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů 

obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to datovou schránkou, ID DS d3kj88v, e-

mailem na adrese poverenec@vsb.cz nebo poštou na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba. Výše uvedenými způsoby je možné se na VŠB-TUO 

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 dle Nařízení.   

Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou 

vyřizovány.  

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

V Ostravě dne …………………………   Podpis:   ………………………………… 


