INFORMAČNÍ SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážený uchazeči o zkoušku z českého jazyka,
toto sdělení slouží k Vašemu informování o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních
údajů Národním ústavem pro vzdělávání podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

1.

I.
Správce
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace, IČO: 00022179, (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
email: sekretariat@nuv.cz
telefon: +420 274 022 111

2.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.

3.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence
jsou: Dr. Ing. Luboš Sychra, e-mail: gdpr@msmt.cz, tel.: 234 814 303.

1.

2.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a zkušební instituci, která je
oprávněná provádět zkoušky znalosti českého jazyka a je zapsaná na seznamu
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušební instituce předává
Vaše osobní údaje správci.
Správce zpracovává tyto osobní údaje:
i. jméno, příjmení, číslo cestovního dokladu, pohlaví, státní příslušnost, místo
narození, datum narození, místo hlášeného pobytu, telefonní číslo, e-mail, ID datové
schránky
ii. údaje spojené se zkouškou z českého jazyka (datum zkoušky, místo konání
zkoušky, číslo pokusu, výsledky zkoušky, informace o zvláštních potřebách,
informace o přezkoušení MV, číslo jednací k podkladu k přezkoušení)

1.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení

2.

Účelem zpracování osobních údajů je:
 v případě úspěšného splnění zkoušky prokazující znalost českého jazyka
vygenerování Osvědčení o znalosti českého jazyka pro účely získání povolení
k trvalému pobytu na území České republiky.
 vygenerování registračního čísla uchazeče
 vypracování statistických přehledů
 ověření totožnosti uchazeče o zkoušku pracovníky odboru azylové a migrační politiky
MV

3.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR.

1.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu 5 let.

2.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje.

1.

V.
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů jsou zkušební instituce jako právnické osoby oprávněné
uskutečňovat zkoušku z českého jazyka ve smyslu § 180g odst. 2 zákona č. 326/1999
Sb., zákon o trvalém pobytu cizinců za účelem přihlášení uchazeče na zkoušku.

1.

2.

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
i. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
ii. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle
čl. 18 GDPR.
iii. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
iv. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
v. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) v
případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje Úřadu jsou:
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

1.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.

2.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

3.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

1.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Předáním Vašich osobních údajů zkušební instituci potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů.

