
   

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Jméno  a příjmení 
studenta, dobrovolníka 

 

Bydliště  

Název školy  

Tel., email  

student a školící zařízení (dobrovolník) poskytovatel sociálních služeb <<Vila Vančurova 
o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, Opava 746 01>>  podpisem tohoto dokumentu bere na 
vědomí, že při poskytování studijní praxe jsou zpracovávány jeho níže uvedené osobní údaje 
v rozsahu nutném pro splnění smluvních a zákonných povinností zařízení sociálních služeb, a 
to po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu trvání Smlouvy o zabezpečení 
odborné praxe studentů:  

jméno, příjmení, obor studia, osobní číslo studenta. Poskytovatel vede záznamy o rozsahu a 
o průběhu poskytované praxe.  

Povinnost poskytnout osobní údaje 

Student je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném 
rozsahu nesouhlasil, zařízení sociálních služeb by mu nemohlo požadovanou praxi umožnit. 
Poskytnutí výše uvedených údajů je tedy smluvním požadavkem. 

Zpracování na základě oprávněných zájmů  

Student dále bere na vědomí, že poskytovatel sociálních služeb zpracovává na základě svých 
oprávněných zájmů další osobní údaje klienta: 

Poskytovatel pořizuje fotografie a videozáznamy z pořádaných akcí za účelem prezentace a 
propagace poskytovatele, a to zejména formou zveřejnění těchto záznamů na nástěnkách u 
poskytovatele a na internetových stránkách poskytovatele.  

Zpracování na základě souhlasu 

Student dále bere na vědomí, že poskytovatel sociálních služeb může zpracovávat další 
osobní údaje na základě uděleného souhlasu, který může být kdykoliv odvolán. 

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. 

Práva studenta související se zpracováním 

 Student má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, 
době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

 Student má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 

  Student má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními 
předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich 
zpracování omezeno; 



 Student má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat 
stížnost u dozorového úřadu; 

 Student má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to 
tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké 
riziko pro jeho práva a svobody.  

Bližší informace o zpracování osobních byly sděleny studentovi při podpisu tohoto 
dokumentu a jsou zveřejněny na webových stránkách: <<www.vilavancurova.cz >> 

Kontaktní osoba správce Vila Vančurova o.p.s. pro ochranu osobních údajů <<ředitel>>, 
můžete jej kontaktovat na adrese <<Vila Vančurova o.p.s., Vančurova 1217/5, Opava>>, 
případně prostřednictvím emailu: <<reditel@vilavancurova.cz>>   

 

Prohlášení studenta 

Poté, co jsem měl možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za 
podstatné, a moje dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny, prohlašuji, že jsem informacím a 
vysvětlením plně porozuměl a považuji poučení mé osoby za dostatečné.  
 
 
 


