
  

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc 

www.upol.cz 

1 

 

Informační memorandum 

při poskytování poradenství Dobrovolnickým centrem UP 

Předmětem tohoto informačního memoranda je v souladu s čl. 12, 13 a 14 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 jako „GDPR“) poskytnout nezbytnou informaci o podobě, rozsahu a způsobu 

zpracování osobních údajů Dobrovolnickým centrem UP. 

 

Toto informační memorandum je vyvěšeno na webových stránkách Dobrovolnického centra UP a je 

k dispozici dotčeným subjektům údajů – klientům Dobrovolnického centra UP. 

 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 

Olomouc, Česká republika, IČ: 61989592 (dále jen „UP“). 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 

nebo jiné fyzické osoby. Dále je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných 

zájmů UP. 

3. Účel zpracování 

Poskytnutí poradenství klientovi Dobrovolnického centra UP, zejm. zajištění psychologické, 

právní a jiné faktické pomoci, kterou klient vyžaduje v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

4. Příjemci osobních údajů 

Zaměstnanci a studenti UP, kteří jsou zapojeni jako dobrovolníci do činnosti Dobrovolnického 

centra UP. S dobrovolníky je uzavírána smlouva o spolupráci, mlčenlivosti a ochraně osobních 

údajů. 

5. Kategorie osobních údajů 

• adresní, identifikační údaje klienta; 

• kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, fax, jiné obdobné údaje klienta; 

• údaje tvořící předmět poskytnutí služby (skutkový stav, tvrzení klienta atd.); 

• další údaje nezbytné pro účel zpracování či jiné údaje sdělené či zpřístupněné klientem. 

6. Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje klienta budou zpracovány nejméně po dobu trvání vztahu mezi ním a UP. Dále 

s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o 

archivnictví a spisové službě a GDPR. 

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl na UP stanoven kancléř; e-mail: dpo@upol.cz. 

8. Práva subjektů údajů 

Klientovi při zpracování jeho osobních údajů plynou práva, která upravuje GDPR ve svých 

článcích 15-22, 34 a 77. Jedná se zejména o práva vymezená zde. 

9. Další informace o zpracování osobních údajů 

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany UP jsou dostupné zde. Informace o 

právech subjektů údajů jsou k dispozici také na webových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. 
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