
  

Účel zpracování osobních údajů –  

Evidence osobních údajů osob zařazených do Seznamu hodnotitelů Rady pro 

vnitřní hodnocení ČVUT 

1. Identifikace účelu: 12 

2. Název účelu zpracování osobních údajů: evidence a spravování osobních údajů osob zařazených do 

Seznamu hodnotitelů Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.   

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: Ing. Mgr. Josef Svoboda, Ph.D., e-mail: 

dpo@cvut.cz, tel.: + 420 737 206 378. 

5. Právní základ: souhlas osoby zařazené do Seznamu hodnotitelů Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT 

stvrzený podpisem. 

6. Popis zdůvodnění: ČVUT spravuje a využívá databázi interních a externích odborníků pro jednotlivé 

oblasti vzdělávání v rámci udělené Institucionální akreditace, ze kterých Rada pro vnitřní 

hodnocení ČVUT jmenuje dočasné pracovní komise, a to v souladu se Statutem Rady pro vnitřní 

hodnocení ČVUT v Praze.  

7. Rozsah údajů:  

• jméno, popřípadě jména,  

• příjmení,  

• státní občanství,  

• datum narození,  

• tituly,  

• dosažené vzdělání,  

• doručovací adresa (obec, ulice, číslo, PSČ),  

• telefon,  

• email.  

8. Zdroje osobních údajů: elektronický nebo listinný Formulář pro návrh osob do Seznamu 

hodnotitelů Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT. 

  

  

  



9. Předávání osobních údajů: ne. 

10. Doba zpracování: 6 měsíců po ukončení platnosti osoby zařazené do Seznamu hodnotitelů Rady 

pro vnitřní hodnocení ČVUT.   

11. 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.  

12. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: ano.  

13. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu a obrátit se na pověřence pro ochranu 

osobních údajů.  

14. Automatizované rozhodování nebo profilování: ne.  

15. Verze znění: 1.0.  

16. Platnost od: 13. 12. 2022 

 

 

 


