
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Odesláním přihlášky do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám (dále jen „akce“), který bude 
probíhat v období od 8. 2. do 5. 4. 2019 uděluji Gymnáziu, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 (dále jen 
„správce”) souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 e-mailová adresa, 

 jméno a příjmení účastníka kurzu. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

 organizační zajištění přípravného kurzu k přijímacím zkouškám.  

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

 do skončení akce dne 5. 4. 2019. 

 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Poučení subjektu údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), 
informuje, že: 

 osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 
uvedených podmínek, 

 důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je účast na výše uvedené akci v uvedeném 
termínu, která by bez poskytnutí těchto údajů nebyla možná, 

 správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:  
RNDr. Lubomír Pek, telefon: 583 411 138, e-mail: poverenec.oou@gyza.cz 

 správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci 
nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, 

 při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému zpracování, na jehož základě 
by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů 
účastníků akce nebo jejich zákonných zástupců, 

 subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 
požadovat od správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost 
těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením. 


