
 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA 

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI 

 

1. Úvodní ustanovení 

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 
„GDPR“) poskytuje Západočeská univerzita v Plzni informace o zpracování osobních údajů. 

2. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 306 
14 Plzeň, IČO: 497 77 513, DIČ: CZ49777513, ID schránky: zqfj9hj (dále jen "Západočeská 
univerzita v Plzni"), která byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. a je zapsána v Registru vysokých 
škol a uskutečňovaných studijních programů vedeného Ministerstvem školstvím, mládeže a 
tělovýchovy ČR. 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží nad tím, aby zpracování osobních údajů probíhalo 
v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřní legislativou Západočeské univerzity v Plzni. 
Rovněž je kontaktní osobou pro subjekty údajů zodpovědnou za vyřizování dotazů a žádostí 
týkajících se osobních údajů.   
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Západočeské univerzity v Plzni je Mgr. Lenka 
Caisová, Ph.D., kterou lze kontaktovat na adrese gdpr@service.zcu.cz, na telefonu 
+420 377 631 009 či na mobilním telefonu +420 721 655 416. Pověřenec pro ochranu údajů sídlí 
v budově rektorátu Západočeské univerzity v Plzni na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň. 

4. Účely zpracování 

Západočeská univerzita v Plzni zpracovává osobní údaje za účelem: 

a. zajištění vzdělávací činnosti (zajištění přijímacího řízení, zajištění průběhu studia a 
výuky, zajištění průběhu kurzů celoživotního vzdělávání, zajištění zohlednění specifických 
potřeb studenta, zajištění výměnných pobytů, zajištění knihovních služeb); 

b. realizování vědecko-výzkumné činnosti (řešení projektové činnosti, pořádání 
odborných konferencí, evidence publikační činnosti a vydavatelské činnosti, zajištění 
průběhu habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem); 

c. zajištění personální, ekonomické a provozní agendy (vedení personální a mzdové 
agendy, dále vedení účetnictví, vedení správy majetku a provozní agendy); 
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d. zajištění ochrany majetku a zdraví (kamerové systémy, přístupy do zabezpečených 

prostor, bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě a zpracování bezpečnostních 
incidentů); 

e. zajištění komerční činnosti a poskytování služeb (e-shop Západočeské univerzity v 
Plzni, stravovací a ubytovací služby, smluvní komerční činnost); 

f. realizace prezentace a propagace Západočeské univerzity v Plzni (webové stránky, 
Facebook, Instagram, Twitter, propagační materiály, příměstské tábory, letní školy, dětské 
olympiády, apod.). 

5. Kategorie subjektů údajů 

Západočeská univerzita v Plzni zpracovává osobní údaje tyto kategorie subjektů údajů: 

- zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni, 

- uchazeči o zaměstnání, 

- uchazeči o studium, 

- studenti Západočeské univerzity v Plzni, 

- zahraniční studenti, 

- absolventi Západočeské univerzity v Plzni, 

- účastníci kurzů celoživotního vzdělávání, 

- obchodní partneři (dodavatel, odběratel, zákazník), 

- účastníci výzkumu, 

- účastníci akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v Plzni, 

- externí spolupracovníci (osoby zapojené do vzdělávacích, výzkumných a dalších aktivit 
Západočeské univerzity v Plzni), 

- jiné osoby 

6. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Západočeská univerzita v Plzni zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, a to na 
základě plnění zákonné povinnosti, smluvního plnění, na základě jím poskytnutého souhlasu 
nebo na základě jiného právního důvodu. Dále Západočeská univerzita v Plzni může zpracovávat 
osobní údaje získané z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, 
příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů). Západočeská univerzita v Plzni zpracovává 
osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění, jež lze 
rozdělit do následujících kategorií: 

a. identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, pohlaví, rodinný 
stav, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, funkce, pracovní pozice, 
vlastnoruční podpis, fotografie, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo 
osobního dokladu, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, 
zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, adresa 
místa hlášeného pobytu, fakturační adresa, číslo bankovního účtu, apod.); 

b. studijní údaje (údaje o zápisu do studia, údaje o vzdělání, údaje o studiu včetně přerušení 
a ukončení studia, studijní výsledky, studijní ocenění, údaje o státní závěrečné zkoušce, 
apod.); 

c. informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů, informace z kontaktních 
formulářů, apod.); 



 

d. fakturační, transakční a ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, 
poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, faktury, platby, daně, apod.); 

a. lokační údaje (údaje z informačních systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu 
údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o elektronické komunikaci, o 
přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.); 

e. údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na 
konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.); 

f. údaje o jiné osobě (identifikační údaje člena rodiny, popř. kontaktní údaje člena rodiny, 
apod.); 

g. zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje, které vypovídají o zdravotním 
stavu subjektu údajů v případě vzniku pracovního úrazu či zohlednění specifických 
potřeb studenta, apod.). 

7. Zákonnost zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů subjektu údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je: 

a. udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů; 

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která je uložena Západočeské 
univerzitě v Plzni právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; 
a další; 

c. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, a to pro účely uzavření smluvního 
vztahu a následného plnění z něj, popř. před uzavřením smlouvy; 

d. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Západočeské univerzity v Plzni 
či třetí strany, které spočívají zejména v ochraně majetku a zdraví osob, předávání 
osobních údajů v rámci součásti Západočeské univerzity v Plzni pro vnitřní 
administrativní a provozní účely a dále k zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací; 

e. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 
spočívající zejména v předcházení vzniku újmy či škody; 

f. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Západočeská univerzita v Plzni. 

8. Oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracovává Západočeská univerzita v Plzni rovněž pro ochranu svých oprávněných 
zájmů, kterými zejména jsou řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých 
zákonných povinností, ochrana majetku a zdraví, ochrana práv a zájmů Západočeské univerzity v 
Plzni v řízení před orgány veřejné moci (úřady, soudy, apod.), realizace vzdělávání, vědecko-
výzkumné činnosti a uskutečňování propagace a prezentace Západočeské univerzity v Plzni. 

9. Příjemci osobních údajů (předávání osobních údajů) 

Osobní údaje poskytuje Západočeská univerzita v Plzni:  



 

- na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům, úřadům, soudům, policii, 
zdravotním pojišťovnám, apod.); 

- smluvním partnerům; 

- zahraničním vysokým školám; 

- na základě individuálních souhlasů subjektů údajů. 

Západočeská univerzita v Plzni poskytuje osobní údaje subjektu údajů v nezbytném rozsahu pro 
dosažení účelů uvedených v článku 4 tohoto informačního memoranda a vždy na základě 
odpovídajících právních důvodů. Osobní údaje mohou být předány do třetích zemí, a to na 
základě souhlasu subjektu údajů (např. v rámci realizace výměnného pobytu). 

10. Přístup k osobním údajům 

Přístup k osobním údajům subjektu údajů mají zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni, kteří 
jsou k tomuto oprávněni na základě jejich pracovního zařazení, a to pouze v takovém rozsahu, 
který je nezbytný pro dosažení konkrétního účelu. Dále přístup k osobním údajům subjektu údajů 

mají zpracovatelé na základě uzavřených zpracovatelských smluv.  

11. Doba uchování osobních údajů 

Západočeská univerzita v Plzni zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, a to s 
ohledem na činnost zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou a 
Spisovým a skartačním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Osobní údaje zpracovávané na 
základě souhlasu subjektu údajů uchovává Západočeská univerzita v Plzni pouze po dobu trvání 
účelu, k němuž byl souhlas udělen.  

12. Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má dle GDPR tyto práva: 

a. právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od Západočeské 
univerzity v Plzni potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu 
tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům:  

- účely zpracování;  

- kategorie dotčených osobních údajů;  

- kategorie příjemců osobních údajů;  

- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;  

- dostupné informace o zdroji údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;  

- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, vznést námitku;  

- právo podat stížnost u dozorového úřadu;  

- informace, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování; 
b. právo na opravu: subjekt údajů má právo, aby Západočeská univerzita v Plzni bez 

zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a dále 
s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných 
osobních údajů; 

c. právo na výmaz (právo být zapomenut): subjekt údajů má právo požadovat, aby byly 
jeho údaje vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud již nejsou potřebné pro účely, 
pro které byly zpracovány, případně pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se 
zpracováním a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, subjekt údajů vznesl námitku 



 

proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo pokud je zpracování jeho 
osobních údajů v rozporu s nařízením; 

d. právo na omezení zpracování: subjekt údajů má právo domáhat se omezení zpracování, 
a to z následujících důvodů: 

- subjekt popírá přesnost osobních údajů 

- zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz svých údajů a žádá místo toho 
omezení jejich použití 

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

- subjekt vznesl námitku proti zpracování, a to na dobu, po kterou bude správce 
posuzovat, jestli námitce vyhoví, tedy jestli zájmy a práva daného subjektu údajů 
převažují nad oprávněnými zájmy správce; 

e. právo na přenositelnost údajů (právo na portabilitu): subjekt údajů má právo získat 
osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu  a dále má právo na přímé poskytnutí osobních údajů Západočeskou univerzitou 
v Plzni jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je prováděno 
automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; 

f. právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace 
právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; 

g. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování: subjekt údajů má právo 
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným 
způsobem významně dotýká; 

h. právo odvolat souhlas: subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání 
souhlasu se netýká zpracování, které bylo učiněno na základě platného souhlasu před jeho 
odvoláním. 

13. Uplatnění práv subjektu údajů 

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat svá práva prostřednictvím pověřence pro ochranu 
osobních údajů Západočeské univerzity v Plzni, a to:  

- prostřednictvím listinné žádosti doručené Západočeské univerzitě v Plzni;  

- prostřednictvím formuláře uveřejněného na webových stránkách pověřence pro ochranu 
osobních údajů (http://zcu.cz/media/GDPR/poverenec.html); 

- prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu pověřence pro 
ochranu osobních údajů v případě stávajících zaměstnanců Západočeské univerzity 
v Plzni (gdpr@service.zcu.cz); 

- osobní návštěvou pověřence pro ochranu osobních údajů (adresa Univerzitní 2732/8, 
301 00 Plzeň). 

Před zpracováním žádosti má Západočeská univerzita v Plzni právo a povinnost ověřit identitu 
žadatele. 

14. Vyřízení žádosti subjektu údajů 

Žádosti subjektu údajů jsou vyřizovány bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
jednoho měsíce od doručení žádosti. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet může 
Západočeská univerzita v Plzni lhůtu prodloužit o další dva měsíce, přičemž má povinnost 
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informovat žadatele o této skutečnosti do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody 
pro tento odklad. 

V případě, že je žádost subjektu údajů zjevně nepřiměřená či pokud se opakuje, může 
Západočeská univerzita v Plzni žadateli v souladu s nařízením GDPR účtovat administrativní 
poplatek za vyřízení takové žádosti.  

 

15. Podání stížnosti u dozorového orgánu 

Subjekt údajů, jehož osobní údaje Západočeská univerzita v Plzni zpracovává, má právo podat 
stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz. 

 
 

V Plzni dne 25. 05. 2018 

 


