
 
 Informace o zpracování osobních údajů účastníků soutěže WINGS OF FUTURE  
 
Informace o správci osobních údajů  
Správce osobních údajů, kterým je České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských 
partyzánů 1580/ 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700, je veřejnou 
vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti České vysoké učení technické v Praze 
zpracovává osobní údaje podle 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 zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních 
předpisů. České vysoké učení technické v Praze (dále i „ČVUT v Praze“) v souvislosti s účinností 
výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterým je Ing. Aleš Kratochvíl Ph.D. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla ČVUT 
v Praze.  
 
Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů účastníků soutěže Wings of future pro 
studenty středních škol  
Správce údajů zpracovává následující osobní údaje účastníků soutěže Wings of Future pro 
studenty středních škol (subjekty údajů jsou studenti střední školy a učitel – garant)  
a) Jméno (popřípadě další jména) a příjmení (všech účastníků včetně garanta)  
b) Název, případně adresa školy a třída  
c) E-mailová adresa  
 
Informace o době zpracovávání osobních údajů  
Osobní údaje uvedené v bodech a), b) a c) budou uchovávány po dobu 3 let od data zveřejnění 
konečných výsledků soutěže, poté budou z informačních systémů odstraněny.  
 
Zákonnost zpracování osobních údajů  
Právním důvodem pro výše uvedené zpracování osobních údajů účastníků soutěže Wings of 
future pro studenty středních škol je smlouva, která vzniká akceptací přihlášky zúčastněného 
družstva ze strany VUT v Brně.  
 
Práva subjektů údajů  
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k 
osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), 
právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést 
námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.  
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny 
osobně na podatelnu ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/ 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, 
nebo. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných 
právních předpisů.  

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje 
dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
elektronická podatelna posta@uoou.cz . 


