Účel zpracování osobních údajů –
Poskytování osobních údajů v rámci projektu EuroTeQ
Identifikace účelu: 11
1. ČVUT poskytne níže uvedené osobní údaje studentů partnerským univerzitám začleněným do
projektu EuroTeQ za účelem jejich zapojení do virtuální mobility a studia na partnerských
univerzitách s cílem propojení meziuniverzitního prostředí a tím i zvýšení celkové kvality
technického vzdělávání, díky čemuž bude absolvent schopen lépe reagovat na měnící se potřeby
společnosti.
2. 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/.
3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D., e-mail:
dpo@cvut.cz, tel.: + 420 737 206 378.
4. Zpracovávání osobních údajů:
•

jméno, případně jména,

•

příjmení,

•

email,

•

typ studia (Bc, NM, PhD),

•

interní osobní číslo studenta ČVUT,

•

obor/specializace.

5. Předávání osobních údajů:
•

partnerské školy – dle podepsané smlouvy konsorcia vysokých škol EuroteQ v EU:
i.

Technical University of Munich, Arcisstraße 21, D-80333 München, Německo,
https://www.tum.de/en/ ,

ii.

Technical University of Denmark, Anker Engelunds Vej 1 Bygning 101A, 2800 Kgs.
Lyngby, Dánsko, https://www.dtu.dk/english ,

iii.

Technical University of Eindhoven, Groene Loper 3, 5612 AE Eindhoven ,
Nizozemsko, https://www.tue.nl/en/ ,

iv.

Ecole
Polytechnique l’X,
Route de
Francie, https://www.polytechnique.edu/en ,

Saclay, 91120 Palaiseau,

v.
•

Tallinn University of Technology, Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Estonsko,
https://taltech.ee/en .
partnerské školy – dle podepsané smlouvy konsorcia vysokých škol EuroteQ mimo EU:

I.

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Route Cantonale, 1015 Lausanne,
Švýcarsko, https://www.epfl.ch/en/ ,

II.

Technion Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 3200003, Izrael,
https://www.technion.ac.il/en/home-2/ .

6. Doba zpracování: od doby podání přihlášky do kurzu projektu EuroTeQ do doby ukončení studia
na ČVUT v souladu s nařízením GDPR ČVUT.
7. Osobní údaje budou předávány protistraně formou zazipovaného souboru s heslem, přičemž heslo
bude zasláno jinou cestou než soubor obsahující osobní data.
8. Subjekt údajů má právo:
•

požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, požádat o jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;

•

vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

•

právo na přenositelnost osobních údajů;

•

obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů

•

podat stížnost u dozorového úřadu.

9. Verze znění: 1.1.
10. Platnost od: 1. 12. 2021.

Schvaluje, v Praze dne:

Projednáno s pověřencem GDPR dne:

……………………………………………………….

……..……………………………………………………

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
garant zpracování osobních údajů

Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D.
pověřenec pro ochranu osobních údajů

