
Informace o zpracování osobních údajů  

Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (dále jen „UP“), 

zpracovává v souvislosti s identifikačními kartami, které vydává, 

osobní údaje oprávněných držitelů takových identifikačních karet podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to zásadně jako správce osobních údajů. 
Níže uvedené informace se vztahují pouze ke zpracování osobních údajů v souvislosti 
s identifikačními kartami vydávanými UP; tato informace se tak nedotýká jiných způsobů zpracování 
osobních údajů níže uvedených kategorií subjektů, které UP provádí při své jiné činnosti. 
Tato informace se týká držitelů identifikačních karet UP z řad:  

1) studentů UP (v prezenčním či kombinovaném studiu), 
2) zaměstnanců UP a osob se zvláštním vztahem k UP (zejména emeritní profesoři a senioři po 

přechodu ze zaměstnaneckého vztahu do důchodu), 
3) účastníků programu celoživotního vzdělávání na UP. 

UP zpracovává osobní údaje držitelů identifikačních karet v tomto rozsahu: jméno a příjmení včetně 
akademických titulů, bydliště, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo pasu, číslo občanského 
průkazu, fotografie, další osobní údaje vznikající při užívání identifikační karty jejím držitelem (údaje o 
využívání služeb poskytovaných UP). 
UP prohlašuje, že osobní údaje držitelů karet v popsaném rozsahu získala či získá od držitele 
identifikační karty, popř. na základě projevené aktivity držitele karty. 
UP osobní údaje držitele karty zpracovává na základě: 

• čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, 
jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
na žádost subjektu údajů (týká se všech tří uvedených kategorií držitelů karet, kdy s těmito je 
uzavírána smlouva o výpůjčce příslušné identifikační karty); 

• čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na UP jako správce osobních údajů vztahuje (týká se pouze studentů 
UP); 

• čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů UP 
jako správce osobních údajů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají 
přednost zájmy nebo základní práva a svobody držitele identifikační karty jakožto subjektu 
údajů vyžadující ochranu osobních údajů; UP má za to, že se jedná o tento případ, jelikož 
osobní údaje držitelů karet zpracovává za účelem administrace a evidence přístupů držitele 
karty do prostor či k zařízením ve vlastnictví či správě UP, tj. účelem je umožnění přístupu 
držitelům karet za současné ochrany majetku ve vlastnictví či správě UP (týká se všech tří 
uvedených kategorií držitelů karet). 

V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou osobní údaje držitele karty ze strany UP zpracovávány pouze pro 
tyto účely: 

• splnění zákonné povinnosti UP dle § 57 zákona o vysokých školách, spočívající v povinnosti 
vydat průkaz studenta (týká se tedy pouze identifikační karty studenta), 

• vytvoření identifikačních karet, vedení evidence vypůjčitelů identifikačních karet, vymáhání 
pohledávek a poskytování služeb s identifikačními kartami spojených,  

• další zpracování fotografie do elektronické podoby a její užití formou nahlédnutí fotografie za 
účelem ověření identity držitele identifikační karty, 



• administrace a evidence přístupů držitele karet do prostor či k zařízením ve vlastnictví či 
správě UP. 

UP bude osobní údaje držitele identifikační karty zpracovávat těmito způsoby: shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení, 
a to vždy v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních údajů; zpracování pro jiný účel je možné 
pouze na základě souhlasu držitele identifikační karty či z důvodů stanovených nařízením. 
V rámci UP budou osobní údaje držitele shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci UP.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné (výjimkou jsou údaje nezbytné pro vydání průkazu 
studenta dle § 57 zákona o vysokých školách); v případě, že dojde k neposkytnutí potřebných 
osobních údajů, nebude UP moci uzavřít příslušnou smlouvu o výpůjčce identifikační karty, případně 
nebude možné, aby držitel karty využíval služeb, prostor či zařízení, u nichž je nezbytné užít 
identifikační kartu. 
UP osobní údaje držitele karty v souvislosti s předmětnými identifikačními kartami neposkytuje 
třetím osobám (to však neplatí pro karty ISIS/ITIC). 
V případě karty ISIC/ITIC je držitel identifikační karty oprávněn zjednodušeným způsobem čerpat 
služby poskytované GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272 (dále jen „GTS“) a jeho smluvními partnery. 
Správcem osobních údajů je pro účel vydání a administrace práv karty ISIC/ITIC společnost GTS, 
zpracovatelem je UP a rozsah zpracovávaných OÚ za účelem vydání a užívání ISIC/ITIC průkazů je 
jméno, příjmení, datum narození, platnost průkazu od/do, sériové číslo průkazu, status průkazu, číslo 
UID (čipu) průkazu, název univerzity; u průkazů ISIC pak také status studenta a forma studia. GTS je 
oprávněna uzavřít smlouvu o dalším zpracování osobních údajů s dalším zpracovatelem – mimo jiné 
se společností Orchitech Solutions, s.r.o., IČ: 28246764. Doba zpracování osobních údajů je 9 let od 
vydání ISIC/ITIC průkazu a po tuto dobu je nutné při používání průkazu dodržovat pravidla použití 
uvedená na http://www.isic.cz. V případě karet ISIC/ITIC společnost GTS zpřístupní osobní údaje 
držitele karty ISIC/ITIC společnosti ISIC Global Office se sídlem Keizergracht 174-176, 1016DW 
Amsterdam, Nizozemí, která je servisní organizací ISIC Association. 
UP uloží osobní údaje držitele identifikační karty po dobu trvání příslušného vztahu k identifikačním 
kartám se vztahujícího, nejméně po dobu trvání závazku vzniklého příslušnou smlouvou o výpůjčce 
identifikační karty. 

UP dále držitele identifikační karty poučuje o jeho právech v souladu s čl. 13 nařízení, popř. 
podle čl. 15 až 22, 34 a 77 nařízení takto: 
UP sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů u ní vykonává kancléř Univerzity 
Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na této adrese). 
Držitel identifikační karty má dle čl. 15 nařízení právo získat od UP potvrzení, zda osobní údaje, které 
se držitele identifikační karty týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo 
získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. 
a) - h) nařízení. Má za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie 
zpracovávaných osobních údajů. 
Držitel identifikační karty má dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se 
jej týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Držitel identifikační karty má dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UP bez zbytečného odkladu 
vymazala osobní údaje, které se držitele identifikační karty týkají, a to za podmínek stanovených čl. 
17 nařízení.  
Za podmínek stanovených čl. 18 nařízení má držitel identifikační karty právo žádat, aby UP omezila 
zpracování osobních údajů. 

http://www.isic.cz/


Za podmínek stanovených čl. 20 nařízení má držitel identifikační karty právo na přenositelnost 
osobních údajů. 
Za podmínek stanovených čl. 21 nařízení má držitel identifikační karty právo vznést námitku proti 
zpracování svých osobních údajů. 
Dle čl. 22 nařízení má držitel identifikační karty právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro držitele 
identifikační karty právní účinky nebo se držitele identifikační karty obdobným způsobem významně 
dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.  
Za podmínek dle čl. 34 nařízení má držitel identifikační karty právo být informován o nastalém 
porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení 
zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

Držitel identifikační karty má v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého 
dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání 
nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních 
údajů je porušeno nařízení. 
Další informace o právech v oblasti zpracování osobních údajů obsahují čl. 15 až 22 a 34 nařízení. 


