Příloha pozvánky/přihlášky ke vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávání (subjektu údajů)
podle článku 13 NAŘÍZENÍ 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 (dále jen „GDPR“).
Správce osobních údajů – kontaktní údaje [čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR]:
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320
telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku
(dále také „Správce“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje [čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR]:
e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID datové schránky: scsbwku,
Účel zpracování osobních údajů [čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR]:
Evidence a monitorování účastníků vzdělávání realizovaného v rámci projektu Zlínského kraje, IČO: 70891320,
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, s názvem „Implementace Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (dále jen „Projekt“) na základě jejich přihlášky na vzdělávání kvůli
vystavení osvědčení o účasti na akci a doložení konání vzdělávání ve vztahu k vyúčtování dotace poskytnuté
Zlínskému kraji.
Právní základ pro zpracování [čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR]:
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smluvního vztahu založeného na základě
přihlášky účastníka
Rozsah poskytnutých osobních údajů účastníka vzdělávání:
Jméno, příjmení, kontaktní údaj subjektu údajů, zaměstnavatel.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů [čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR]:
Osobní údaje mohou být zpřístupněny lektorovi vzdělávání, Zlínskému kraji, řídícímu orgánu Projektu (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a kontrolním orgánům Projektu (Ministerstvo financí, orgány finanční správy,
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům, případně
další orgány oprávněné k výkonu kontroly a auditu dle platných právních předpisů ČR a EU).
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci [čl. 13 odst. 1 f) GDPR]:
Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy [čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR]
Do 31. 12. 2033.
Důvod poskytnutí osobních údajů [čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR]:
Osobní údaje poskytnuté účastníkem vzdělávání jsou nezbytné pro zajištění jeho účasti na vzdělávání a pro vydání
osvědčení o jejím absolvování, a jsou tak zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kvůli doložení konání
vzdělávání ve vztahu k vyúčtování dotace poskytnuté Zlínskému kraji jsou osobní údaje účastníka zpracovávány dále ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem, přičemž
neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek nemožnost zúčastnit se příslušného vzdělávání realizovaného
v rámci Projektu.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování [čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR]:
Nedochází.
Práva subjektu údajů [čl. 13 odst. 2 písm. b), d) GDPR]:
V souladu s příslušnými články GDPR má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
které se ho týkají (čl. 15), jejich opravu (čl. 16) nebo výmaz (čl. 17), popřípadě omezení zpracování (čl. 18), a vznést
námitku proti zpracování (čl. 21). Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při
zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny
a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

