Informace o zpracování osobních údajů uchazeče v habilitačním
řízení nebo v řízení ke jmenování profesorem
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
v habilitačním řízení nebo v řízení ke jmenování profesorem, 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:


vedení a administrace habilitačního řízení resp. řízení ke jmenování profesorem.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou MENDELU zpracovávány:
Správce zpracovává osobní údaje uchazeče v habilitačním řízení nebo v řízení ke jmenování
profesorem na MENDELU.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
MENDELU zpracovává osobní údaje pro výše uvedené účely poskytnuté samotným uchazečem.
Habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem se v souladu s § 72 odst. 2 resp. § 74 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, zahajuje na návrh uchazeče1.
To zahrnuje následující kategorie osobních údajů:






1

Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození,
pohlaví, tituly, státní občanství, rodinný stav, podpis.
Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, kontaktní telefonní číslo,
kontaktní e-mail, univerzitní e-mail.
Popisné údaje: údaje o absolvovaném vysokoškolském vzdělání na univerzitě v České
republice nebo zahraničí, údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, údaje o dosavadní
praxi (průběh zaměstnání), údaje o vědecké, publikační činnosti a pedagogické činnosti,
údaje o registrovaných patentech a významných vynálezech, znalost cizích jazyků, údaje
o studijních pobytech a stážích, údaje o členství v orgánech jiných vysokých škol v České
republice a v zahraničí, popř. další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou
kvalifikaci, obor, ve kterém uchazeč žádá o habilitaci, obor, ve kterém se řízení ke
jmenování profesorem zahajuje, portrétní fotografie (pokud je přiložena).
Ekonomické údaje (bankovní spojení, poplatky, závazky a pohledávky, druh, číslo a datum
exspirace platební karty).

Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé zákona, tj. životopis, doklady o dosaženém
vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam
vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých
stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou
kvalifikaci.

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 habilitačního řízení v souladu s § 72, resp. řízení ke jmenování
profesorem v souladu s § 74 zákona,
 zveřejnění údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
v souladu s § 75 zákona
 jmenování docentem v souladu s § 71, resp. jmenování profesorem
v souladu s §73 zákona,
 stanovení, vyměření povinnosti a evidenci platby poplatku za úkony spojené
s habilitačním řízením stanoveného v souladu s § 58 zákona,
 předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
vysokých škol2 vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v souladu s vyhláškou č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů,
profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol, ve znění pozdějších předpisů3
v návaznosti na § 87 odst. 1 písm. j) bod 3 zákona,
 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 účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
 pro rychlou a efektivní komunikaci s uchazečem ve zcela výjimečných případech
(kontaktní telefon, e-mail; pokud je uchazečem uveden).

Předávání osobních údajů
Správce předává osobní údaje uchazeče do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
vysokých škol vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s vyhláškou
č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
vysokých škol, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem
na adrese Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1.
2

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol je podle § 87b zákona informačním
systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o zaměstnancích veřejných, státních a soukromých
vysokých škol, kteří jsou docenty, profesory nebo mimořádnými profesory.
3
Podle § 87b odst. 2 zákona obsahuje Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
o výše uvedených zaměstnancích tyto údaje:
a) osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení, rok narození a obec, kde má trvalý pobyt;
u cizinců také pohlaví, adresu místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství,
b) údaje o datu získání vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých
hodnostech a úspěšně ukončených habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem, včetně uvedení
programů a oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem ukončena a uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem uskutečnilo, a o datech jmenování docentem a profesorem,
c) údaje o vzniku, změně a skončení základního pracovněprávního vztahu zaměstnance k vysoké škole
nebo v případě státní vysoké školy k České republice, včetně údaje o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným
počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době,
na kterou je základní pracovněprávní vztah k vysoké škole nebo k České republice sjednán a obdobné údaje
o služebním poměru, je-li místo akademického pracovníka působícího na státní vysoké škole obsazeno vojákem
v činné službě nebo příslušníkem Policie České republiky ve služebním poměru.

Předávání osobních údajů správcem za účelem naplnění zákonných povinností je ve smyslu článku 6
odst. 1 písm. c) GDPR zpracováním nezbytným pro splnění právní povinnosti, která se
na vysokou školu v postavení správce osobních údajů vztahuje. Nejedná se o zpracování osobních
údajů opírající se o právní základ „souhlasu“ uděleným ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

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.

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 .

