
Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o studium 

Mendelova univerzita  v Brně,  IČ  62156489,  se  sídlem na  adrese  Zemědělská  1665/1,  613  00 Brno, 

Česká republika dále jen „správce“ nebo „MENDELU“, tímto plní informační povinnost vůči uchazeči 

o studium,  dále  jen  „uchazeč“,  jakožto  subjektu  údajů  v souladu  s čl.  13  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 „GDPR“. 

MENDELU zpracovává osobní údaje uchazeče pro následující účely: 

 administrace přijímacího řízení ke studiu na MENDELU, 

 archivace dokumentace spojené s přijímacím řízením uchazeče na MENDELU, 

 předávání údajů o přijímacím řízení uchazeče Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou MENDELU zpracovávány: 

Správce zpracovává osobní údaje uchazeče o studium na MENDELU. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

MENDELU zpracovává osobní údaje pro výše uvedené účely poskytnuté samotným uchazečem. 

To zahrnuje následující kategorie osobních údajů: 

 Identifikační údaje: jméno, příjmení, případně rodné příjmení, datum narození, místo narození, 

pohlaví,  rodné  číslo,  případně  rodný  kód,  tituly,  státní  občanství,  rodinný  stav,  číslo 

občanského průkazu, podpis. U uchazeče podléhajícího vízové povinnosti též číslo pasu a víza. 

 Kontaktní  údaje:  adresa  trvalého  bydliště,  kontaktní  adresa,  kontaktní  telefonní  číslo, 

kontaktní e‐mail. 

 Popisné údaje: předchozí studium (údaje o absolvované střední škole v České republice 

nebo zahraničí – zejména název střední školy, případně adresa střední školy a IZO školy), 

obor středoškolského studia, rok maturity. Případně údaje o absolvované vyšší odborné 

nebo vysoké škole v České republice nebo zahraničí – zejména název školy a adresa školy. 

Údaje o předchozím studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole (vysokých školách). 

Údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, odkud se uchazeč o studium hlásí, znalost cizích 

jazyků. 

 Studijní  údaje:  záznamy  o studiu  a studijních  aktivitách,  studijní  výsledky,  studijní 

ocenění. 

 Jiné údaje: číslo přihlášky ke studiu, údaje o studijním programu, formě a stupni studia, 

do  něhož  se  uchazeč  hlásí,  údaje  o termínu  a místu  konání  přijímací  zkoušky,  údaje 

o splnění dalších podmínek pro přijetí ke studiu, pokud jsou pro dané studium vyžadovány 

(např.  prospěch  ze  střední  školy,  prokázání  výtvarného  talentu  apod.),  údaje 

o specifických potřebách vyplývajících  ze  zdravotního stavu uchazeče o studium, pokud 

byly  uchazečem  poskytnuty  a žádá  o modifikaci  přijímacího  řízení,  údaje  o výsledku 

přijímacího řízení. 

 Ekonomické údaje (bankovní spojení, poplatky, závazky a pohledávky, druh, číslo a datum 

exspirace platební karty.)  



Právní důvody pro zpracování osobních údajů 

Zpracování  osobních  údajů  v rámci  výše  uvedených  činností  probíhá  na  základě  odpovídajících 

právních důvodů, kterými jsou: 

 Zpracování  je  nezbytné  pro  splnění  právní  povinnosti vztahující  se  na  MENDELU  jako  na 

správce osobních údajů: 

 zajištění přijímacího řízení ke studiu na vysoké škole v souladu s § 50, § 49 odst. 1 

a 5, § 87 odst. 1 písm.  i)  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých  školách a o změně 

a doplnění  dalších  zákonů  (zákon  o vysokých  školách)  ve  znění  pozdějších 

předpisů, 

 vedení účetnictví, zejména zpracování účetních dokladů (zpracování identifikačních 

údajů, údajů o bankovním účtu) – v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zpracování  je  nezbytné  pro  splnění  úkolu  prováděného  ve  veřejném  zájmu  nebo  při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce na základě § 21 odst. 1 písm. e) zákona 

č.  111/1998  Sb.,  o vysokých  školách  a o změně  a doplnění  dalších  zákonů  (zákon 

o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. 

 Souhlas  subjektu údajů se zpracováním údajů o zdravotním stavu pro účely přijímacího 

řízení. 

Předávání osobních údajů 

Správce  předává  osobní  údaje  uchazeče  o studium  na MENDELU  na  základě  §  87  odst.  1  písm.  i) 

č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve 

znění  pozdějších  předpisů  Ministerstvu  školství,  mládeže  a tělovýchovy,  se  sídlem  na  adrese 

Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1. 

Doba uchování osobních údajů 

Správce  uchovává  osobní  údaje  uchazeče  po  dobu  nezbytně  nutnou  ve  vztahu k dané  činnosti 

zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu 

se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Příslušné údaje jsou pak zlikvidovány nebo 

archivovány. Osobní údaje uchazeče o studium, který nastoupil do studia, jsou dále zpracovávány jako 

osobní údaje studenta. 

Přehled práv ohledně ochrany osobních údajů 

Subjekt údajů má za předpokladu prokázání totožnosti, následující práva: 

‐právo na přístup k osobním údajům za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR, které mu umožňuje zjistit, 

zda a případně jaké údaje o něm MENDELU zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu 

zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, 

‐právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů za podmínek uvedených v čl. 16 GDPR. Subjekt 

údajů  je povinen/a oznamovat MENDELU změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně 

došlo, 

‐právo na výmaz  za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR. Toto právo  se uplatní pouze v případě,  že 

MENDELU neprokáže oprávněné důvody pro zpracovávání osobních údajů subjektu údajů, 

‐právo na omezení  zpracování  za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR. Toto právo  se uplatní pouze 

v případě, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, důvody a účelnost jejich zpracování 

nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, 



‐právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 19 GDPR, 

provedené ze strany MENDELU jako správce osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako 

nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí, 

‐právo  na  přenositelnost  osobních  údajů  poskytnutých  na  základě  souhlasu  nebo  smlouvy 

a zpracovávaných  MENDELU  automatizovaně,  a to  za  podmínek  uvedených  v čl.  20  GDPR.  Právo 

zahrnující  získat  takové  osobní  údaje  ve  strukturovaném,  běžně  používaném  a strojově  čitelném 

formátu a právo požádat MENDELU o předání těchto údajů jinému Vámi určenému správci, pokud je 

to technicky proveditelné. Správce však neprovádí automatizované zpracování poskytnutých osobních 

údajů, 

‐právo  vznést  námitku  proti  zpracování  osobních  údajů  a to  pouze  v případě  zpracování,  které  je 

prováděno  ve  veřejném  zájmu,  či  na  základě oprávněného  zájmu  správce  za  podmínek uvedených 

v čl.21 GDPR, 

‐právo nebýt předmětem  žádného  rozhodnutí  založeného na  automatizovaném zpracování,  včetně 

profilování  pouze  za  podmínek  uvedených  v čl.  22  GDPR.  Správce  však  neprovádí  žádné  plně 

automatizované rozhodování, či zpracování bez vlivu lidského posouzení, které by mělo pro subjekt 

údajů právní účinky nebo jiné významné dopady, 

‐právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních 

údajů na základě čl. 77 GDPR. 

Subjekt údajů může práva uplatňovat následujícími způsoby: 

‐v listinné podobě prostřednictvím dopisu opatřeného vlastnoručním ověřeným podpisem subjektu 

údajů a doručeného správci na adresu Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 

‐elektronicky prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky správce ID 85ij9bs, 

‐elektronicky e‐mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem subjektu 

údajů zaslaným na elektronickou podatelnu správce podatelna@mendelu.cz, 

‐osobním předáním písemné žádosti na podatelně správce, podmíněným identifikací subjektu údajů 

dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem správce. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mendelova univerzita  v Brně,  Zemědělská 

1665/1, 613 00 Brno, dpo@mendelu.cz. 


