Zásady ochrany osobních údajů
zpracování osobních údajů studentů a uchazečů o studium
Aktualizace: 17-10-2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o
zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, ID schránky ahqj9id (dále jen „UTB ve Zlíně“) jako správce osobních údajů
přistupuje k osobním údajům jako k vlastnictví studentů a uchazečů o studium, které má
pouze propůjčené k určitým, předem daným a výhradně stanoveným účelům:
- přijímací řízení ke studiu na UTB ve Zlíně,
- studium na UTB ve Zlíně,
- akademické obřady – imatrikulace, promoce (byť se v daném okamžiku již nejedná o
studenta) a další
- přiznání a výplata stipendií – ubytovacích, sociálních, mimořádných, prospěchových.
I.
Zpracování osobních údajů a právní tituly pro jejich zpracování
UTB ve Zlíně se při zpracování osobních údajů uchazečů a studentů řídí zásadou zákonnosti,
tzn., že osobní údaje uchazečů a studentů zpracovává v odpovídajícím rozsahu a za splnění
jedné z níže uvedených podmínek:
1)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností,
které se na UTB ve Zlíně vztahují
-

-

pro účely přijímacího řízení (v souladu s §§ 48 - 51 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, dále jen „zákon“): jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu v ČR, popř. bydliště mimo ČR, u cizinců: datum narození,
pohlaví, bydliště v ČR, státní občanství. U českých i zahraničních uchazečů o
studium, dále údaje uvedené v elektronické přihlášce – dosažené vzdělání
(titul), rodinný stav, číslo občanského průkazu/číslo pasu, kvalifikátor
občanství, adresa pro doručování, telefon (mobilní), soukromý email, místo
narození (stát), předchozí vzdělání (odkud se uchazeč hlásí), předchozí
studium na vysoké škole, absolvovaná střední škola, rok maturity, datum
narození, číslo přihlášky.
Dosažené studijní výsledky, zdravotní stav (pokud to vyžaduje konkrétní
studijní program).
pro účely studia (v souladu s § 88 zákona): jméno, příjmení, rodné příjmení,
další jména, rodné číslo, stav, adresa, místo trvalého pobytu studenta, u
cizinců: datum narození, pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v ČR, státní
občanství. Studijní informace – zejména osobní číslo studenta, zápis, předchozí
vzdělání, studijní program, forma studia, univerzitní email, studijní výsledky,
zdravotní stav – tam, kde je to vyžadováno, zápis do vyššího ročníku nebo
bloku studia, složení státních u závěrečných zkoušek, akademický titul,
přerušení, ukončení studia, číslo diplomu a dodatku k diplomu.

-

pro účely zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových,
rigorózních, disertačních v souladu s §47b zákona): včetně posudků oponentů a
záznamu o průběhu a výsledku obhajoby jsou evidovány a zpřístupněny
v Digitální knihovně závěrečných prací DSpace UTB. Odevzdáním práce autor
souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na výsledek
obhajoby.

2)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy (smluvního
vztahu)
- pro účely oprávněného poskytování slev studentům Dopravní společností
Zlín – Otrokovice, s. r. o., po dobu trvání jejich studia. Údaje poskytuje ke
kontrole dopravní společnost formou seznamu ve tvaru: jméno a příjmení,
datum narození, bydliště. UTB v tomto seznamu pouze označí ty studenty,
kteří v okamžiku provedení kontroly nejsou studenty UTB a zašle upravený
seznam zpět dopravní společnosti.

3)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů UTB
ve Zlíně
- pro účely zajištění specifických podmínek přijímacího řízení uchazečů o
studium se specifickými potřebami, pokud o to uchazeč požádá,
- pro účely přijetí nejlepších uchazečů ke studiu – výsledky testů přijímacího
řízení s bodovým ohodnocením,
- pro účely přiznání/nepřiznání stipendií
- pro účely vystavení průkazu studenta – fotografie, číslo průkazu, jméno,
příjmení, platnost do

4)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
subjektu údajů
- pro účely mobilit studentů – jméno, příjmení, telefon, email, č. pasu, státní
příslušnost, datum narození místo narození, trvalé/přechodné bydliště. Údaje
jsou zpracovávány na portále UTB a předávány do informačního systému
STAG. Údaje mohou být předávány do třetích zemí.
- pro účely realizace akademických obřadů:
a) imatrikulace – jméno, příjmení, studijní program
b) promoce – jméno, příjmení, studijní program
c) udělování cen a medailí – donátor ceny (jméno a příjmení, v případě
fyzické osoby), jméno, příjmení oceněného, studijní program/obor, odůvodnění
ocenění.

4)

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě výslovného souhlasu
studentů
- pro účely registrace v JobCentru UTB ve Zlíně za účelem využití služeb
v oblasti kariérního poradenství a personalistiky (jméno, příjmení, telefonní
číslo, email, fakulta, studijní program/obor, ročník, typ hledané práce, místo
výkonu práce, znalost cizích jazyků, řidičský průkaz, CV). V případě souhlasu

studentů mohou být tyto informace předávány třetím osobám – partnerům,
jakožto případným zaměstnavatelům hledajícím uchazeče o zaměstnání.
5)

Zpracování citlivých osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů subjektu údajů
- pro účely přijímacího řízení uchazečů se specifickými potřebami a studia
studentů se specifickými potřebami (UTB ve Zlíně zpracovává i osobní
citlivé údaje uchazečů a studentů se specifickými potřebami za účelem
vyrovnání příležitostí těchto osob na UTB ve Zlíně. V této souvislosti UTB ve
Zlíně zpracovává citlivé osobní údaje uchazečů a studentů se specifickými
potřebami, které jsou obsaženy v dokladech (dokumentech) prokazující
zdravotní stav těchto osob a odůvodňující jejich specifickou potřebu.
Zpracování těchto citlivých osobních údajů probíhá na UTB ve Zlíně za
účelem např. zajištění bezbariérových prostor, přiměřených úprav interiéru
nebo přijetí příslušných organizačně-technických opatření, zajištění
přístupnosti vnitřních informačních systémů, personálních, technických a
organizačních podmínek pro vyrovnávání příležitostí, a to minimálně v rozsahu
a kvalitě určené příslušnými pravidly MŠMT, za předpokladu, že o to uchazeč
či student se specifickými potřebami písemně požádá.

II.
Sdílení osobních údajů
Osobní údaje jsou vedeny v elektronické podobě v informačním systému STAG, v Portále
informačního systému STAG a v aplikaci Moodle. Do informačního systému STAG má
v plném rozsahu přístup pouze odpovědný referent studijního oddělení a jeho vedoucí,
případně referent oddělení vědy a výzkumu, či tvůrčích činností součásti, pakliže je agenda
doktorských studijních programů vedena tímto oddělení. Nevyrovnané závazky studentů jsou
importovány do informačního systému UTB (portál UTB).
JobCentrum UTB ve Zlíně vede osobní údaje v elektronické podobě v PC odpovědného
zaměstnance, na portále JobCentra a v informačním systému pro personální agentury G4.
V listinné podobě jsou osobní údaje uchovávány v uzamčených skříních. Ke všem těmto
osobním údajům má přístup pouze odpovědný zaměstnanec JobCentra a jeho vedoucí.
Citlivé osobní údaje studentů a uchazečů o studium (v rámci specifických potřeb) jsou
evidovány fyzicky v uzamykatelné skříni, v samostatné místnosti a přístup k nim má pouze
odpovědný zaměstnanec. V elektronické podobě jsou současně uloženy v PC odpovědného
zaměstnance.
III.
Předávání osobních údajů
V rámci přijímacího řízení mohou být některé osobní údaje uchazečů (jméno, příjmení, rodné
číslo, email, číslo přihlášky uchazeče, popř. obor) předávány společnosti www.scio.cz, s. r. o.,
která pro vybrané součásti UTB ve Zlíně organizuje přijímací zkoušky, v závislosti na
studijním programu v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. Společnost
www.scio.cz, s. r. o. je ve vztahu k UTB ve Zlíně zpracovatelem osobních údajů a jako taková
je povinna dodržovat stejné zásady týkající se ochrany osobních údajů, jaké dodržuje UTB ve
Zlíně.

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu studentů JobCentru UTB ve Zlíně mohou být
předány rovněž třetím osobám – partnerům jakožto možným zaměstnavatelům, kteří hledají
uchazeče o zaměstnání.
Některé osobní údaje studentů mohou být předávány třetím osobám v rámci plnění smluvního
vztahu UTB. Jedná se zejména o případy vykazování dat pro účely MŠMT a praxe studentů u
třetích osob v rámci jejich studia.
IV.
Přístup k osobním údajům
Každý student či uchazeč o studium má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení
zpracování osobních údajů, stejně jako právo požadovat přenesení osobních údajů. Rovněž
má právo vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřence pro
ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@utb.cz. V případě, že student poskytl
souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz JobCentrum UTB ve Zlíně), má právo
tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti včetně ostatních kontaktů jsou uvedeny na
webových stránkách UTB ve Zlíně v sekci Ochrana osobních údajů. Zároveň má student či
uchazeč o studium právo podat stížnost prostřednictvím dozorového úřadu.
V.
Lhůty pro zpracování osobních údajů
Lhůty pro zpracování osobních údajů jsou stanoveny ve Spisovém a skartačním řádu UTB ve
Zlíně, který je plně v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se archivnictví.
Osobní údaje uchazečů a studentů tak bude UTB ve Zlíně zpracovávat po dobu využívání
služeb UTB ve Zlíně.
Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů, bude UTB ve Zlíně zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu uchazeče a/nebo studenta.
Osobní údaje poskytnuté uchazečem a/nebo studentem na základě jeho souhlasu bude UTB ve
Zlíně zpracovávat po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu, nebude-li tento souhlas se
zpracováním osobních údajů ze strany uchazeče a/nebo studenta odvolán. Uchazeč a/nebo
student bere na vědomí, že s blížícím se koncem uvedené doby může být dotázán, zda-li si
přeje i nadále, aby UTB ve Zlíně zpracovávala jeho osobní údaje k uvedeným účelům a zda-li
uchazeč nebo student poskytne UTB ve Zlíně k tomuto zpracování nový souhlas.

