


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH SUBJEKTU ZPRACOVÁNÍ 
 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře potvrzuji ZUŠ Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk, 

IČ: 708 41 080 – správci osobních údajů, že jsem byl/a informován/a o zpracování mých osobních údajů na 

stanovené účely a dobu trvání. 
 

Kategorie osobního údaje Účel zpracování osobního údaje Doba zpracování 
jméno a příjmení, adresa bydliště, datum 
narození, telefonní číslo, e-mail.  

- školní evidence, 

- evidence půjčovného za hudební 
nástroj, 

- evidence čipů (docházkový systém 
ZUŠ). 

- období studia, 

- doba určená zákonem 
o archivnictví a spisové 
službě1. 

 
 

Byl/a jsem informován/a, že zpracování výše uvedených osobních údajů provádí správce na základě právního 

důvodu splnění úkolů ve veřejném zájmu během celého období studia Akademie umění a kultury III. věku 

(akademické roky 2020/2021, 2021/2022) v ZUŠ Vimperk a byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména 

o svém právu vznést proti tomuto zpracování námitku dle článku 21 Obecného nařízení2.  

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní uměleckou školou Vimperk informován 

o svých právech: 

1) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Obecného nařízení. 

2) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Obecného nařízení. 

3) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Obecného nařízení. 

4) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení. 

5) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Obecného nařízení. 

6) Právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 Obecného nařízení. 

7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení. 

Svá práva mohu uplatnit písemně na adrese správce Základní umělecká škola Vimperk, Nerudova 267, 

385 01 Vimperk nebo na e-mailové adrese: info@zusvimperk.cz, hrdlicka@zusvimperk.cz . 

Doba zpracování osobních údajů je určena na dobu studia a na dobu určenou zákonem o archivnictví a spi-

sové službě1. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, 

Nemanická 7 

Kontakty: 

E-mail: gdpr@zvas.cz 

Telefon: 608 057 836 

 

 

      Jméno a Příjmení: ___________________________________ 

           

Ve Vimperku dne: _________________________      Podpis: ___________________________________ 

                                                           
1 zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 
2 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 volném pohybu těchto údajů 
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