
 

 

INFORMACE K GDPR A ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I) Poskytování údajů příjemci dotace (Moravskoslezský kraj) partnerem 
projektu 

Rozsah poskytování osobních údajů ze strany partnera projektu (dále jen Partner) 

Moravskoslezskému kraji jako příjemci dotace (dále jen Příjemce) vyplývá z uzavřené partnerské 

smlouvy, resp. dotační smlouvy. Partner projektu je v tomto případě pro Příjemce 

„Zpracovatelem“ osobních údajů a Příjemce dotace je jejich „Správcem“. Ve vztahu k poskytovateli 

dotace (MŠMT) je „Zpracovatelem“ Příjemce a „Správcem“ je poskytovatel dotace. 

II) Informace ke zpracování osobních údajů cílové skupiny (účastníků) 
1) Označování prezenčních listin 

Prezenční listiny pro vykazovanou cílovou skupinu projektu (pedagogičtí pracovníci) budou 

vedle povinné publicity a standardních informací, jako jsou např. datum konání akce, místo 

konání apod. obsahovat následující text: 

Byl jsem informován o tom, že v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 

II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (dále jen „Projekt“), dochází ke zpracování mých osobních údajů (tím se rozumí zejména 

shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) pro účely realizace 

tohoto Projektu, a to správcem osobních údajů, kterým je Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 

28. října 117, 702 18 Ostrava. 

Zpracovávány jsou osobní údaje požadované pro vyplnění Karty účastníka podpořené osoby Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, postavení na 

trhu práce, vzdělání, znevýhodnění, přístup k bydlení, osoby sdílející domácnost, vazba na území, apod.) 

Byl jsem informován o tom, že správce osobních údajů poskytuje mé osobní údaje třetím osobám 

oprávněným k provádění činností spojených s realizací uvedeného Projektu a k výkonu evaluace 

a kontroly v rámci tohoto Projektu. 

Osobní údaje budou uchovávány do 31. 12. 2033 v souladu s požadavky poskytovatele dotace. 

Po uplynutí této doby bude provedena jejich likvidace.  

Osobní údaje budou zpracovány jen pro účely realizace Projektu. Osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s platnými právními předpisy.  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách kraje www.msk.cz. 

http://www.msk.cz/


 

 

• Umístění textu může být různé: v úvodu každé strany prezenční listiny, na jejím 

konci, na samostatném archu spolu s podpisovými poli apod., vždy však tak, aby měli 

podepisující možnost si jej všimnout. 

• V případě, že již používáte vlastní formulaci v souladu se zákonem a vyhovující 

podmínkám projektu, nemusíte na své praxi nic měnit. 

2) Označování listů záznamových archů kroužků a docházky, přihlášek žáků apod. 

a) Ke každé akci (kroužek, exkurze, workshop apod.) projektu, které se budou jako cílová 

skupina účastnit žáci a studenti, musí být k dispozici informovaný souhlas jejich zákonných 

zástupců o zpracování osobních údajů v rozsahu Jméno a Příjmení. Další údaje nejsou pro 

Příjemce s ohledem na realizaci projektu potřebné. Tento souhlas může být získán 

samostatně pro každou jednotlivou akci (ne příliš praktické) nebo generálně pro všechny 

potenciální akce, jichž se bude žák/student v rámci projektu účastnit. 

b) V případě, že má Partner k dispozici generální souhlas zákonných zástupců zahrnující 

všechny akce pořádané partnerem a je možno jej vztáhnout i na aktivity projektu, včetně 

výše uvedených, postačí, když použije tento. 

c) V případě potřeby může Partner využít na relevantních dokladech následující text: 

Byl jsem informován o tom, že v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 

II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen „Projekt“), dochází ke zpracování osobních údajů mého dítěte (tím se rozumí 

zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) pro účely 

realizace tohoto Projektu, a to správcem osobních údajů, kterým je Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. 

Zpracovávány jsou osobní údaje požadované pro kontrolu a evaluaci Projektu, a to v rozsahu jméno a 

příjmení. Byl jsem informován o tom, že správce osobních údajů může poskytnout mé osobní údaje 

v uvedeném rozsahu třetím osobám oprávněným k provádění činností spojených s realizací uvedeného 

Projektu a k výkonu evaluace a kontroly v rámci tohoto Projektu. 

Osobní údaje budou uchovávány do 31. 12. 2033 v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Po 

uplynutí této doby bude provedena jejich likvidace.  

Osobní údaje budou zpracovány jen pro účely realizace Projektu. Osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s platnými právními předpisy.  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách kraje www.msk.cz. 

• V případě, že již používáte vlastní formulaci v souladu se zákonem a vyhovující 

podmínkám projektu, nemusíte na své praxi nic měnit. 

 

http://www.msk.cz/

