
 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 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 volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

účinné od 25. 5. 2018 

 

Správce osobních údajů 

Vysoká škola logistiky o.p.s. se sídlem Přerov I - Město, Palackého 1381/25, PSČ 750 02,  

IČ 258 75 167, zapsaná v Rejstříku OPS vedeném KS v Ostravě v oddíle O., vložka 125, (dále jen 

„VŠLG“ či „správce“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených 

případech a za tímto účelem poskytuje subjektům údajů následující informace. 

Na VŠLG je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím 

- ID datové schránky: 8fq5iug, 

- e-mailem na adrese: vslg@vslg.cz, 

- poštou na adrese: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VŠLG obracet za účelem 

uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost 

údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů je 

oprávněn nad rámec práv, se kterými se obrací přímo na správce, jak je výše uvedeno, podat 

stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekty 

údajů se rovněž mohou obracet na VŠLG v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu 

za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Jmenovaný pověřenec: Ing. Tomáš Vrba. 

Kontakt: Kancelář 122, tel.: 581 259 124, e-mail: tomas.vrba@vslg.cz. 

 

Zpracovávané osobní údaje 

Správce zpracovává zejména osobní údaje, které jsou nezbytné k realizaci jeho činnosti, a to 

přímo či nepřímo, a v souvislosti s jejím výkonem. 

Správce zpracovává osobní údaje výhradně z důvodů předpokládaných čl. 6 GDPR, a to 

zejména na základě požadavku stanoveného právními předpisy, z důvodu nezbytnosti při 

plnění úkolů ve veřejném zájmu, z důvodu plnění z uzavřených smluv či na základě 

oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu osob, o jejichž údaje se jedná. 
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