Zásady ochrany osobních údajů
zpracování osobních údajů absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

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 absolventů UTB ve Zlíně, které má pouze
propůjčené k určitým, předem daným a výhradně stanoveným účelům, jako jsou:
-

poskytování informací o vzdělávacích, výzkumných a jiných akcích pořádaných
fakultou nebo UTB ve Zlíně,
hodnocení kvality studia na UTB absolventy UTB,
nabídka absolventských stáží na UTB,
informace týkající se Klubu absolventů UTB.

I.
Zpracování osobních údajů a právní tituly pro jejich zpracování
UTB ve Zlíně se při zpracování osobních údajů absolventů řídí zásadou zákonnosti, tzn., že
osobní údaje absolventů UTB ve Zlíně zpracovává výlučně na základě uděleného výslovného
souhlasu absolventů pro účely:
-

-

poskytnutí informací o vzdělávacích, výzkumných a jiných aktivitách na fakultě a
UTB ve Zlíně - jméno, příjmení v době ukončení studia, email, fakulta, studijní
program/obor, rok ukončení studia;
hodnocení kvality studia na UTB ve Zlíně absolventy - jméno, příjmení v době
ukončení studia, email, fakulta, studijní program/obor, rok ukončení studia;
zasílání nabídky absolventských stáží – jméno, příjmení, email;
poskytování informací týkající se Klubu absolventů UTB – jméno, příjmení, email,
fakulta, studijní program/obor, rok ukončení studia.

II.
Sdílení osobních údajů
Osobní údaje jsou vedeny v elektronické podobě v informačním systému STAG/modul
Absolvent, v portále UTB ve Zlíně (informační systém UTB ve Zlíně). Do informačního
systému mají v plném rozsahu přístup pouze odpovědní zaměstnanci UTB ve Zlíně – prorektor
pro vnitřní a vnější vztahy, koordinátor Klubu absolventů a fakultní koordinátoři.
III.
Předávání osobních údajů
Osobní údaje absolventů jsou využívány pouze pro účely UTB ve Zlíně, nejsou dále nikomu
předávány.

IV.
Přístup k osobním údajům
Každý absolvent UTB ve Zlíně má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování
osobních údajů, stejně jako právo požadovat přenesení osobních údajů. Dále má právo svůj
poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. 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 absolvent poskytl souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, 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 absolvent právo podat stížnost prostřednictvím
dozorového orgánu.
V.
Lhůty pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje absolventa poskytnuté UTB ve Zlíně na základě jeho souhlasu, zpracovává UTB
ve Zlíně po dobu 5 let od poskytnutí souhlasu, nejdéle do 31. 12. příslušného kalendářního roku,
kdy tato lhůta uplyne, nebude-li dříve tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany
absolventa odvolán. Absolvent bere na vědomí, že s blížícím se koncem uvedené doby může
být dotázán, zdali si přeje i nadále, aby UTB ve Zlíně zpracovávala osobní údaje absolventa
k uvedeným účelům a zdali absolvent poskytne UTB ve Zlíně k tomuto zpracování nový
souhlas.

