
  S TÍMTO DOKUMETEM SE SEZNAMTE PŘED VAŠÍ PROMOCÍ: 
 
             Poučení o zpracování osobních údajů absolventů na promocích 

 
1. Správcem osobních údajů zpracovávaných na promocích ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 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 „Nařízení“) je Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 

44555601, součást Pedagogická fakulta, České mládeže 8, Ústí nad Labem (dále jen 

„Správce“). Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese 

poverenec@ujep.cz nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202. 

 

2. V souvislosti s promocemi Správce jsou zpracovávány osobní údaje absolventů Správce. 

Jedná se o fotografie a videozáznamy absolventů zpracovávané za účelem jejich 

následného prodeje absolventům. Fotografie a videozáznamy mohou být také použity pro 

sebeprezentaci Správce v souladu s jeho oprávněným zájmem. 

 
3. Zpracovatelem osobních údajů (pořízení videozáznamů) je Oddělení multimediálních 

prostředků Pedagogické fakulty UJEP, zastoupené Ing. Zdenkou Kubištovou a dále fotograf 

Mgr.Richard Matiášek, Emy Destinové 1020, 40001 Ústí nad Labem  (pořízení fotografií). 

 

4. Po převzetí fotografií či videozáznamů absolventem nebudou již osobní údaje zpracovávány za 

účelem prodeje. 

 
5. Účastí na promoci projevujete souhlas s výše uvedeným zpracováním. Pokud si 

pořizování fotografií a videozáznamů své osoby nepřejete, sdělte to prosím fotografovi 

a pořizovateli videa. 

 
Podle Nařízení máte právo požadovat po Správci sdělení, jaké osobní údaje o vaší osobě zpracovává, 
požadovat kopii těchto údajů, přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních 
údajů, příp. omezení zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, 
právo na jejich přenositelnost a v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdykoli můžete také podat námitku proti 
zpracování při sebeprezentaci Správce. 
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