Účel zpracování osobních údajů –
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
1. Identifikace účelu: 6
2. Název účelu zpracování osobních údajů: Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a
kvalifikace
3. Identifikace správce a zpracovatele: České vysoké učení technické v Praze, (ČVUT), Sídlo: Česká
republika, 160 00 Praha ‐ Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, DIČ: CZ68407700, IČO:
68407700, https://www.cvut.cz/.
4. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: e‐mail: dpo@cvut.cz.
5. Právní základ: splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
splnění právní povinnosti, oprávněné zájmy správce či třetí strany.
6. Popis a odůvodnění: ČVUT eviduje níže uvedené osobní údaje žadatele o uznání absolventa
zahraniční vysoké školy z důvodu splnění povinností vyplývajících z § 89 až § 90b zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, oprávněného zájmu
správce a splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení EP a Rady
EU 2016/679 (GDPR).
7. Rozsah údajů:


jméno, případně jména,



příjmení,



státní občanství,



datum narození,



pohlaví,



adresa místa trvalého pobytu žadatele (ulice, číslo, obec, PSČ, stát),



adresa místa hlášeného pobytu v ČR (ulice, číslo, obec, PSČ, stát),



telefon,



email,



bankovní účet žadatele,



označení zahraničního dokladu o vzdělání,



ověřená kopie přehledu vykonaných zkoušek,



ověřená kopie diplomu,



čj. rozhodnutí o výsledku správního řízení.

8. Zdroje osobních údajů: listinný formulář vyplněný žadatelem o uznání absolventa zahraniční
vysoké školy a případně jiné sdělení subjektu údajů.
9. Předávání osobních údajů: ano, komu:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Sídlo: Česká republika, Karmelitská
529/5, 118 12 Praha 1, IČO: 00022985, http://www.msmt.cz/.

10. Předání osobních údajů mimo EU: ne.
11. Doba zpracování: od přijetí žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace do konce 10.
kalendářního roku následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.
12. Subjekt údajů má v některých případech zpracování osobních údajů například právo požadovat od
správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
13. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: ne.
14. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu a obrátit se na pověřence pro ochranu
osobních údajů.
15. Automatizované rozhodování nebo profilování: ne.
16. Verze znění: 2.0.
17. Platnost od: 1. září 2018.

