
 

GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů 

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 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 „GDPR“). Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, 

s.r.o. se sídlem Ledecká 35, 323 21 Plzeň IČO: 64830225, (dále jen „VOŠ Plzeň“) jakožto správce 

osobních údajů, v souladu s čl. 13 GDPR zveřejňuje níže uvedené informace. VOŠ Plzeň zpracovává 

osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání svých studentů včetně odborné praxe a s tím 

souvisejícím vedením příslušné dokumentace. VOŠ Plzeň také zpracovává osobní údaje svých 

zaměstnanců za účelem splnění povinností, které se na VOŠ vztahují jakožto zaměstnavatele.  

VOŠ Plzeň tudíž zpracovává osobní údaje,  

a) jejichž zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na VOŠ Plzeň vztahuje (na 

základě právních předpisů),  

b) osobní údaje získané na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů,  

c) osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu.  

 

Subjekt údajů (např. student nebo zaměstnanec) má právo od VOŠ Plzeň požadovat přístup k jeho 

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti 

zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít 

kdykoliv zpět, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu VOŠ Plzeň info@vosplzen.cz nebo 

písemně na adresu sídla VOŠ Plzeň. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících 

se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo se obrátit na VOŠ Plzeň na uvedené e-

mailové adrese nebo písemně na adrese sídla VOŠ Plzeň, případně na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. Ve všech výše uvedených věcech se subjekt údajů může přednostně obracet na pověřence 

pro ochranu osobních údajů, kterého má v souladu s čl. 37 GDPR VOŠ Plzeň povinnost jmenovat. 

Tímto pověřencem Mgr. Miroslav Hnilica, advokát, se sídlem Trojanova 342/18, 12000 Praha 2, 

tel. 776232103, e-mail: kancelar@akhnilica.eu. 


