
Zpracování osobních údajů
„Kurzy pro nadané studenty středních škol“ organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 
Karlovy (dále MFF UK). K jejich zdárnému průběhu potřebujeme zpracovávat některé vaše osobní 
údaje. Zde se dozvíte, jaké to jsou a co s nimi děláme. Následuje formální souhlas se zpracováním 
dle zákona. 

Získáváme od vás údaje vyplněné při registraci, tj. jméno, příjmení, e-mailovou adresu, školu, 
jméno učitele matematiky a předpokládaný rok maturity. Také uchováváme informaci o tom, které 
kurzy jste v minulosti navštívili. 

Slibujeme vám, že vaše osobní údaje nezneužijeme k ničemu, co by nesouviselo s matematickými 
soutěžemi nebo s aktivitami MFF UK, a nikdy je nepředáme nikomu cizímu. Údaje využíváme 
k zajištění chodu kurzů (například registrace na kurzy, pozvánky na přednášky) a také je sdílíme 
s dalšími propagačními akcemi Matfyzu, abychom mohli vyhodnocovat úspěšnost akcí. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby kurzů
Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 
00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke 
zpracování osobních údajů pro potřeby kurzů pro nadané žáky středních škol organizovaných MFF 
UK. 

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje, a to do konce roku, který jsem v 
registračním formuláři uvedl jako předpokládaný rok složení maturitní zkoušky. 

MFF UK tyto údaje zpracovává za účelem evidence účastníků kurzů, k zajištění fungování kurzů, 
analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům.  

Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. 

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv 
odvolat zasláním e-mailu na adresu olympiada@karlin.mff.cuni.cz. 

Dále máte právo: 

 - požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, 
 - požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé, 
 - požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena 

oprávněnost výše uvedených požadavků, 
 - požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci, 
 - podat stížnost u dozorového úřadu. 

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz. 
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