Informace o zpracování osobních údajů studentů s těžkým handicapem nebo se
specifickými potřebami za účelem administrace jejich žádosti o stipendium pro účastníky
se specifickými potřebami v programu Erasmus+ nad rámec běžného stipendia.
ERASMUS+: ERASMUS NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601
90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem.
Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních
údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla
VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme v souvislosti s administrací Vaší žádosti o přiznání
stipendia pro účastníky se specifickými potřebami v programu Erasmus+ nad rámec běžného
stipendia?
Zpracováváme o Vás následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul/y, rodné číslo, adresa,
fakulta, kterou studujete, studijní program, který studujete, Vaše e-mailová adresa a číslo
telefonu. Dále za výše uvedeným účelem evidujeme název přijímající instituce a zemi pobytu,
datum plánovaného zahájení a ukončení pobytu, datum skutečného zahájení a ukončení
pobytu v případě uskutečnění pobytu a údaje o přiznání stipendia (požadovaná výše a
v případě přiznání stipendia skutečná výše a číslo účtu, na který bylo stipendium vyplaceno).
Aby Vám mohlo být přiznáno stipendium pro studenty se specifickými potřebami, musíme
zpracovávat i údaje o Vašem zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v rozsahu
název nemoci, diagnóza (eventuálně kód diagnózy) včetně lékařské zprávy a jste-li držitelem
průkazu ZTP, i fotokopii tohoto průkazu. Je vyžadován bližší popis Vašeho handicapu
(specifických potřeb).
Zpracováváme Vaše osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu v souladu s právními
předpisy?
Ano, všechny Vaše osobní údaje i údaje o Vašem zdravotním stavu zpracováváme podle
platných právních předpisů, zejména 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 zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších
právních předpisů. VUT zpracovává Vaše osobní údaje včetně údajů o Vašem zdravotním stavu
(„zvláštní kategorie osobních údajů“) z důvodu stanovených v čl. 9 odst. 2 písm. f) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů – zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu
Vašich právních nároků („právní důvod“).
Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu?
Vaše osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu v souvislosti s Vaším odjezdem na stáž
či studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ budeme zpracovávat po dobu maximálně 1 roku,
pokud se pobyt nakonec neuskuteční. Pokud studijní pobyt či stáž absolvujete, jsme povinni
údaje o ní uchovávat po dobu 30 let, poté budou dokumenty v listinné podobě skartovány a
dokumenty v elektronické podobě vymazány.
Budeme Vaše osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu někomu předávat?
Vaše osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, které jsme od Vás získali na základě Vaší
žádosti o stipendium pro účastníky se specifickými potřebami v programu Erasmus+ nad
rámec běžného stipendia, budou předány příjemci, kterým je příspěvková organizace
Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy Dům zahraniční spolupráce (DZS). DZS je pověřen
administrací programu Erasmus+ a v rámci programu Erasmus+ mimo jiné přiznává stipendia

studentům se specifickými potřebami. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů
Domem zahraniční spolupráce najdete na https://www.dzs.cz/file/6943/oznameni_erasmus_final-rijen-2018-pdf/.
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a údajů o Vašem
zdravotním stavu?
Máte právo požadovat od VUT informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává („právo
na přístup k osobním údajům“), máte právo na jejich úpravu nebo i výmaz, je-li to podle
právních předpisů možné, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti
zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých uplatníte práva uvedená v předchozí větě, můžete doručit osobně na
podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu
vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle
dalších platných právních předpisů.
Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
stížnost, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje
dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
elektronická podatelna posta@uoou.cz .

