Informace o zpracování osobních údajů
ve smyslu 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 (dále jen „GDPR“)
1. Správce osobních údajů:
Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Hazdra Ph.D., ředitel
se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3,
IČ: 75112779,
dočasná adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
elektronická adresa (e-podatelna): podatelna@ustrcr.cz
ID datové schránky: dbzaa4r
Web: www.ustrcr.cz
(dále jen „Ústav“).
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Monika Jurášová, tel: +420 221 008 312, email:
DPO@ustrcr.cz.
3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů (dále jen „smlouva“).
4. Ústav zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů:
a) uzavření a plnění smlouvy;
b) plnění povinností Ústavu vyplývajících mu z právních předpisů.
5. Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny:
a) zaměstnanci Ústavu, v rámci plnění pracovních činností vyplývajících jim z pracovní smlouvy,
b) státní a jiné orgány či instituce, v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými
právními předpisy,
6. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl Ústavu v souvislosti s
uzavřením a plněním smlouvy.
7. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání platnosti smlouvy, a dále i po skončení její platnosti
v potřebném rozsahu po dobu plnění povinností Ústavu vyplývajících mu z obecně závazných
právních předpisů a vnitřních předpisů Ústavu.
8. Ústav prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a
zároveň prohlašuje, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
9. Za podmínek stanovených GDPR náleží subjektu údajů zejména následující práva:
a) právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, nebo výmaz anebo
omezení jejich zpracování;
b) právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
c) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;
d) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

