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Prohlášení o ochraně osobních údajů 
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 

 

1. Organizace ochrany údajů a převzetí odpovědnosti za ochranu údajů 

Fakulta biomedicínského inženýrství (dále jen FBMI) považuje ochranu osobních 

údajů a zodpovědné nakládání s těmito údaji za jeden ze základních principů 

fungování společnosti. FBMI se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy a 

normy (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů 95/46/ES (GDPR)), týkající 

se zpracování a ukládání osobních údajů. 

 

Toto prohlášení slouží k naplnění zákonem stanovené informační povinnosti 

poskytování informací o nakládání s daty v rámci FBMI. 

 

2. Toto prohlášení se týká všech databází, se kterými FBMI pracuje a ve kterých 

jsou obsaženy  osobní údaje studentů, zaměstnanců a dalších osob ve smyslu 

výše uvedeného zákona, jakož i papírové podoby příslušných dokumentů. 

 

3. Zpracování osobních údajů 

Osobní data jsou jakékoliv informace spojené s identifikovanou nebo 

identifikovatelnou fyzickou osobou. Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou 

lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na jméno, identifikační 

číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo s odkazem na jeden či více 

zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, 

kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby. 

 

Při používání databází jsou ukládány následující typy dat: 

 kmenová data zaměstnanců FBMI (včetně DPČ a DPP) 
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 údaje o studentech FBMI (bakalářských, magisterských studijních 

programů a o doktorandech) 

- osobní kmenová data 

- případně další citlivá data (např. lékařské údaje) 

 osobní údaje o dalších osobách v rámci dodavatelsko-odběratelských 

smluvních vztahů, osobní údaje o uchazečích výběrových řízení, údaje o 

uchazečích habilitačních řízení a řízení k jmenování profesorem apod.  

 

Výše uvedené údaje jsou uloženy na serverech FBMI (některé i v papírové 

podobě) a nakládání s nimi je plně v kompetenci FBMI.  Ukládání a zpracování 

osobních údajů slouží pouze pro vnitřní potřebu FBMI v rámci zajišťování 

pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti FBMI jako VVŠ a pro personální 

agendu FBMI. 

 

3.1 Kmenová data zaměstnanců FBMI 

Tato data jsou ukládána a zpracovávána z důvodů souladu s právními požadavky 

(pracovní smlouvy apod.). Kmenová data jsou potřebná v rámci realizace 

pracovně-právních vztahů a mohou být použita v různých SW modulech a 

aplikacích (Elanor Global). 

 

Evidovanými osobními údaji jsou: 

jméno, příjmení  (i rodné) 

věd. akad. titul 

dat. nar.,  RČ 

místo narození, adresa, státní přísl.  

číslo OP, u ciz. pasu   
rodinný stav,  

zdrav. poj.  

důchod (starobní, invalidní, sirotčí) 

rodinní příslušníci: děti – datum narození a RČ 

v případě ročního zúčtování daně u FBMI:  manžel/manželka, RČ, plátce daně 

(zaměstnavatel), bydliště 

 

Opravy, omezení zpracování nebo mazání těchto dat je plně v pravomoci FBMI 

v souladu s právními předpisy. 
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3.2 Údaje o studentech 

Ukládání, používání a zpracování údajů o studentech vychází ze zákonem 

stanovené povinnosti VVŠ a má jasně danou strukturu (SW databáze KOS, 

Projects, rozvrhy a jiné). 

 

Evidovanými osobními údaji jsou: 

příjmení, jméno 

rodné číslo 

číslo OP 

datum narození 

místo narození 

rodné příjmení 

státní příslušnost 

rodinný stav 

adresa trvalého pobytu 

kontaktní adresa 

telefon 

e-mail soukromý a fakultní 

číslo účtu 

číslo datové schránky 

ověřená kopie maturitního vysvědčení 

ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu 

rodný list dítěte jako příloha žádosti o evidenci student - rodič 

těhotenská průkazka jako příloha žádosti o evidenci student - rodič 

oddací list jako příloha k žádosti o změnu osobních údajů 

úmrtní list - příloha žádosti o snížení poplatků 

lékařské zprávy - příloha žádosti 

potvrzení o nároku na přídavek na dítě - příloha žádosti o sociální 

stipendium 

osobní číslo studenta 

kopie pasu - u cizinců 

povolení k pobytu 

potvrzení o zaměstnání - příloha k přihlášce pro kombinované 

studium 

ověřená kopie nostrifikace 
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specifické poruchy studenta - ELSA 

potvrzení o hmotné nouzi - příloha žádosti o snížení poplatků 

výpis známek studenta 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole 

 

 

3.3 Údaje o dalších osobách 

Osobní údaje dalších osob (obchodní smlouvy) jsou evidovány v IS FIS  

ve standardním formátu, potřebném pro vytvoření smluvního vztahu. 

 

4. Přenos dat 

K přenosu dat dochází na základě právních požadavků nebo smluvních závazků 

jednak vně FBMI (zdravotní pojišťovny, OSDP, FÚ, smluvní lékař, statistika, 

matrika apod.) Další zpracování a sdílení osobních údajů  pak probíhá v rámci 

ČVUT (manažerský systém, svodné univerzitní databáze a další specializované 

SW). 

 

5. Závazek o mlčenlivosti 

Všichni zaměstnanci FBMI jsou vázáni mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích 

v rámci výkonu své pracovní náplně a funkčního zařazení. 

 

6. Bezpečnostní opatření 

FBMI přijímá za účelem udržení vysoké úrovně ochrany osobních údajů veškerá 

dostupná technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby ochrana 

těchto údajů před neoprávněným přístupem, úpravami, zveřejněním, ztrátou, 

zničením nebo jiným způsobem zneužití byla co největší.  

Za účelem zamezení možných ztrát jsou klíčová data pravidelně zálohována. 

 

7. Technická a organizační  opatření 

FBMI zajišťuje, aby zásady ochrany osobních údajů byly zohledněny již ve vývoji 

procesů IS. FBMI nedoporučuje používat mailovou komunikaci pro předávání 

důvěrných informací, neboť  obsah emailových zpráv může být viditelný třetím 

osobám. 
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8. Práva subjektům údajů 

 

8.1 Práva zaměstnanců FBMI 

Zaměstnanci FBMI mají právo být informováni o uložených údajích o jejich 

osobě, jakož i právo na přístup k informacím o těchto datech, mají právo na 

opravu svých údajů. Mají rovněž právo na výmaz (zapomenutí) údajů a právo na 

omezení zpracování svých osobních údajů. Mají právo kdykoliv odvolat svůj 

souhlas se zpracováním údajů. Vše pokud to není v kolizi s obecně platnými 

právními požadavky. 

Veškeré údaje o zaměstnancích jsou uloženy v elektronické podobě a rovněž 

v papírové formě u personalistky FBMI.  

FBMI je vázána obchodními, daňovými a dalšími zákony k dodržování zákonem 

stanovených lhůt pro uchovávání osobních údajů (skartační lhůty). 

 

8.2 Práva studentů 

Platí pro ně stejná práva jako pro zaměstnance (viz výše). Osobní data studentů 

jsou uložena na studijním oddělení FBMI, elektronicky v IS KOS a dalších 

specializovaných databázích. 

 

9. Dodatky k tomuto prohlášení 

Toto prohlášení může v rámci aktualizace podléhat změnám a dodatkům.  

 

10. Odpovědné osoby FBMI 

 

10.1  Odpovědná osoby 

Za FBMI je odpovědnou osobou  děkan fakulty - prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  

 

10.2 Pověřenec ochrany osobních údajů 

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů a vyřízení dotazů a 

stížností, je třeba kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. 

Telefon.: 224 338 418 

Email: jaroslav.pluhar@fbmi.cvut.cz 

 

 


