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Informace o zpracování osobních údajň v rámci projektu Cooperation
vocational training for European labour market (CIVEEL)

in

Úvodní informace
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO: 00576441, se sídlem
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, jako správce osobních údajů (dále jen
"správce") informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čI. 13 a
následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"),
na základě kterých správce nakládá s osobními údaji v rámci projektu Cooperation in
vocational training
for
European labour market,
registrační číslo projektu:
28CA55DB760EB638,spolufinancovaného prostředky Evropské unie (dále jen "projekt").
Účel a právní základ zpracování osobních údajň
Správce v souvislosti se zajištěním dokumentace aktivit projektu zpracovává za podmínek a v
mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čI. 6 odst. 1
písmo e) obecného nařízenío ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektů údajů za účelem:
zajištění povinné publicity projektu,
dokladování aktivit projektu: virtuálních a fyzických výměn žáka.
Informace o subjektech osobních údajň
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracováványv souvislosti s projektem, jsou zejména
účastníci tohoto projektu, tj. zaměstnanci a žáci správce.
Rozsah zpracovávaných

osobních údajň

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: podobizna, podoba, audiovizuální
záznam podoby a hlasu, jméno, příjmení, datum narození, podpis, telefon, e-mail.
Doba zpracování osobních údajň
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práva
povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem, Moravskoslezskýmkrajem jako
zřizovatelem správce a dalšími partnery projektu.
Kontaktní údaje správce
•
•

správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy
jnagyova@seznam.cz

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Pro účely vyúčtování projektu, budou osobní údaje předány administrátorovi dotace.
Administrátorem dotace je partnerský region Moravskoslezského kraje, který je jedním
z partnerů projektu - Région Grand Est, Maison de la Région, 1 PlaceAdrien Zeller, BP 91006,
67070 STRASBOURG
Cedex, FRANCIE.Do jiného státu nebo mezinárodní organizaci nebudou
osobní údaje předány: při předání osobních údajů se správce zavazuje zajistit, aby nedošlo ke
zpřístupnění či jakémukoliv zneužití osobních údajů,
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány zpracovatelem osobních údajů pro účely
prezentace projektu v médiích, a to společností: POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem
Boleslavova710/19, 709 00 Ostrava, IČO: 25959838.
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytne jiné fyzické nebo právnické
osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu; správce nemá v úmyslu předat osobní údaje
subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou výše uvedených

přlpadů.
Další informace o zpracování osobních údaje.
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracováníjeho osobních
údajů,
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních Údaj~, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízenímo ochraně osobních
údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech
stanovených obecným nařízenímo ochraně osobních údajů,
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají,
pokud správce zpracovává osobní údaje z následujícíchdůvodů:
•
•
•
•

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracováníje nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
pro účely přímého marketingu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl spravci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením
o ochraně osobních údajů,
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s
ochranou jeho osobních, údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu.
Dozorovým úřadem je v Českérepublice Úřad pro ochranu osobních údajů,

