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V Brně dne 23.03.2022 

Naše čj.: 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro držitele průkazů  
Mendelovy univerzity v Brně 

 
Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká 
republika (dále jen „správce“ nebo „MENDELU“), tímto plní informační povinnost vůči subjektům údajů (dále 
jen „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje mohou být zpracovávány v souvislosti s vydáváním zaměstnaneckých 
průkazů správcem. Za subjekt údajů je možné považovat studenta MENDELU, zaměstnance MENDELU, 
účastníka programu celoživotního vzdělávání na MENDELU, případně účastníka vzdělávacích aktivit 
zajišťovaných MENDELU (např. studenta jiné vysoké školy, který absolvuje studijní pobyt na MENDELU). 
Správce je povinen informovat dotčené subjekty údajů o podmínkách zpracovávání jejich osobních údajů  
na základě čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 „GDPR“). 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů 

Sídlo univerzity: Zemědělská 1, Brno 
Název univerzity: Mendelova univerzita v Brně 
Rektorát MENDELU: budova A 
Korespondenční adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika 
Telefon: +420 545 131 111 
E-mail: info@mendelu.cz 

Web: www.mendelu.cz 

IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
ID schránky: 85ij9bs 

Kontaktní údaje na Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 

Ing. Věra Svobodová 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/5, Brno 613 00 
Kontaktní telefon: +420 545 135 041 
Kontaktní e-mail: vera.svobodova@mendelu.cz 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Martin Pernica, Ph.D. 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
Kontaktní e-mail: dpo@mendelu.cz 

Účely zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje výše uvedených kategorií subjektu údajů za účelem vydávání a správy  průkazů 
MENDELU na základě: 

- čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
správce vztahuje. Jedná se zejména o splnění zákonné povinnosti správce dle  
§ 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, spočívající v povinnosti MENDELU vydat průkaz studenta. (Toto ustanovení se týká pouze 
studenta), 
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- čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí 
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody držitele průkazu 
zaměstnance jakožto subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje 
držitele průkazu zaměstnance za účelem ověření totožnosti držitele průkazu zaměstnance, správy a evidence 
přístupů do areálu, budov či jednotlivých prostor MENDELU a pro posílení ochrany majetku ve vlastnictví či správě 
MENDELU. (Toto ustanovení se týká všech výše uvedených kategorií subjektů údajů). 

Zpracování osobních údajů výše uvedených (kategorií) subjektu údajů pro jiný účel je možné pouze na základě 
souhlasu držitele průkazu, či z důvodů vyplývajících z GDPR. 

Osobní údaje držitele průkazu jsou správcem zpracovávány v tomto rozsahu 

- jméno, příjmení, datum narození, status studenta, forma studia, e-mail, platnost průkazu od/do, stav 
průkazu, číslo ID (číslo průkazu) průkazu, fotografie, pohlaví, preferovaný jazyk komunikace. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, na jehož základě 
by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů 
ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Prostředky zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává v rámci vydávání a správy průkazů MENDELU osobní údaje subjektu údajů ve formě 
elektronické a listinné dokumentace. 

Doba uchovávání osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání příslušného vztahu subjektu údajů vztahujícího 
se k MENDELU, přičemž další postup se řídí zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb.,  
o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. 

Předávání osobních údajů 

MENDELU nepředává osobní údaje držitelů průkazů třetím osobám. Toto však neplatí pro držitele průkazů ISIC, 

ITIC a ALIVE. 

Přehled práv ohledně ochrany osobních údajů 

Subjekt údajů - absolvent MENDELU má za předpokladu prokázání totožnosti, následující práva:  

- právo na přístup k osobním údajům za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR, které mu umožňuje zjistit, zda 
a případně jaké údaje o něm MENDELU zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování 
a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny,  

- právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů za podmínek uvedených v čl. 16 GDPR. Subjekt 
údajů je povinen/a oznamovat MENDELU změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo,  

- právo na výmaz za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, že MENDELU 
neprokáže oprávněné důvody pro zpracovávání osobních údajů subjektu údajů,  

- právo na omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, 
pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, důvody a účelnost jejich zpracování nebo vznesete námitku 
proti jejich zpracování,  

- právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 19 GDPR, 
provedené ze strany MENDELU jako správce osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné 
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí,  
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- právo na přenositelnost osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracovávaných 
MENDELU automatizovaně, a to za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR. Právo zahrnující získat takové osobní 
údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat MENDELU o předání 
těchto údajů jinému Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné. Správce však neprovádí 
automatizované zpracování poskytnutých osobních údajů,  

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve 
veřejném zájmu, či na základě oprávněného zájmu správce za podmínek uvedených v čl.21 GDPR,  

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování 
pouze za podmínek uvedených v čl. 22 GDPR. Správce však neprovádí žádné plně automatizované rozhodování, 
či zpracování bez vlivu lidského posouzení, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo jiné významné 
dopady, 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů na 
základě čl. 77 GDPR.  

Subjekt údajů může práva uplatňovat následujícími způsoby 

- v listinné podobě prostřednictvím dopisu opatřeného vlastnoručním ověřeným podpisem subjektu 
údajů a doručeného správci na adresu Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 
Brno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 

- elektronicky prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky správce ID 85ij9bs, 

- elektronicky e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem subjektu údajů 
zaslaným na elektronickou podatelnu správce podatelna@mendelu.cz, 

- osobním předáním písemné žádosti na podatelně správce, podmíněným identifikací subjektu údajů dle 
občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem správce. 

Průkazy ve variantách ISIC, ITIC a ALIVE 

Správcem osobních údajů je pro účel zajištění výdeje průkazů ISIC, ITIC a ALIVE, aktivace  
a zajištění funkčnosti digitálních variant těchto průkazů, poskytování výhod souvisejících s konkrétním 
průkazem kromě Mendelovy univerzity v Brně také společnost GTS ALIVE s.r.o., IČO 26193272 se sídlem na 
adrese Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7 (dále jen „GTS“). Právní základ zpracování je v tomto případě čl. 
6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Správcem osobních údajů je pro účel zřízení digitálního účtu uživatele vztahujícího se k jednotlivým průkazům 
ISIC, ITIC a ALIVE společnost GTS. Právní základ zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, 
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

GTS je oprávněna uzavřít smlouvu o dalším zpracování osobních údajů s dalším zpracovatelem. Tímto dalším 
zpracovatelem je společnost BOOTIQ s.r.o., IČO: 29155495, sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 
Praha 1. 

Osobní údaje držitele průkazu - průkazu studenta ve variantě ISIC a ALIVE jsou zpracovávány v rozsahu: sériové 
číslo průkazu, typ průkazu, forma průkazu, stav průkazu, platnost průkazu od/do, typ RFID  
v čipu průkazu, UIS RFID v čipu průkazu (číslo čipu), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele 
průkazu, fotografie držitele průkazu, status studenta, forma studia, status absolventa, e-mail, pohlaví, preferovaný 
jazyk komunikace s držitelem průkazu. 

Osobní údaje držitele průkazu - průkazu zaměstnance ve variantě ITIC a ALIVE jsou zpracovávány v rozsahu: 
sériové číslo průkazu, typ průkazu, stav průkazu, platnost průkazu od/do, typ RFID v čipu průkazu, UIS RFID 
v čipu průkazu (číslo čipu), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu, fotografie držitele 
průkazu, e-mail, pohlaví, preferovaný jazyk komunikace s držitelem průkazu. 
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Doba zpracování osobních údajů držitele průkazu - průkazu studenta ve variantě ISIC a ALIVE je po dobu trvání 
studia, s případným prodloužením studia dle Studijního a zkušebního řádu MENDELU, nejdéle však po dobu 9 
let od okamžiku prvotního uložení osobních údajů ve vztahu k danému účelu zpracování. Pravidla pro používání 
průkazů naleznete na www.isic.cz . 

Doba zpracování osobních údajů držitele průkazu – průkazu zaměstnance ve variantě ITIC a ALIVE je po dobu 
trvání pracovní smlouvy, nejdéle však po dobu 9 let od okamžiku prvotního uložení osobních údajů ve vztahu k 
danému účelu zpracování. Pravidla pro používání průkazů naleznete na www.isic.cz . 

Doba zpracování osobních údajů uživatele digitálního účtu ISIC a ALIVE je po dobu existence tohoto účtu a dále 
do doby skartace osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vystavením a správou průkazu ISIC nebo ALIVE, 
pokud subjekt údajů udělil GTS souhlas k jiným účelům zpracování osobních údajů souvisejícím s využití dalších 
služeb GTS, tak do doby odvolání souhlasu. 

Doba zpracování osobních údajů uživatele digitálního účtu ITIC a ALIVE je po dobu existence tohoto účtu a dále 
do doby skartace osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vystavením a správou průkazu ITIC nebo ALIVE, 
pokud subjekt údajů udělil GTS souhlas k jiným účelům zpracování osobních údajů souvisejícím s využití dalších 
služeb GTS, tak do doby odvolání souhlasu. 

V případě průkazů ISIC, ITIC a ALIVE, které jsou vydávány subjektům údajů na základě jejich požadavku, 
MENDELU zpřístupní osobní údaje držitelů těchto průkazů společnosti GTS. GTS může osobní údaje držitelů 
průkazů ISIC, ITIC a ALIVE zpřístupňovat dalším společnostem (včetně těch mimo EU). Držitel průkazu ISIC, 
ITIC a ALIVE je oprávněn čerpat služby poskytované GTS a jeho smluvními partnery. 

Práva subjektu údajů a jejich uplatnění u správce GTS 

Průkazy ve variantách ISIC, ITIC a ALIVE a digitální účty jsou vydávány na základě požadavku subjektu údajů 
(studenta MENDELU, zaměstnance MENDELU a účastníka programu celoživotního vzdělávání na MENDELU, 
případně účastníka vzdělávacích aktivit zajišťovaných MENDELU). Poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je 
dobrovolné. Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad ochrany osobních údajů připravených 
společností GTS [https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju/], dále jen „Zásady“. 

Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti 
zpracování a na přenositelnost údajů dle Zásad. Informace o možnostech uplatnění práv subjektu údajů jsou 
uvedeny v Zásadách. Podmínky použití průkazů a karet vydávaných GTS (práva spotřebitele) jsou upravena 
Pravidly použití průkazu [https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty/pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/]. 
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