
 

Informace o zpracování osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Svět vzdělání, z. s., IČ 04087356, sídlem Průchozí 2, Prostějov, 
79601, zapsaný v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 20554. 
Kontaktní e-mail pro dotazy: info@svetvzdelani.cz. 

Zpracování osobních údajů z titulu přihlášení se ke studiu  

Odesláním přihlášky se stáváte Vy (anebo dítě, jehož jste právním zástupcem) zájemcem o 
studium anebo následně studentem v programu Světa vzdělání. Zpracování přihlášky, 
posouzení talentu a studijních předpokladů a realizace studijního programu s sebou nese 
nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášené osoby (jméno, příjmení, 
datum narození, adresa, telefon, e-mail, výsledky testů. Poskytnuté údaje slouží k realizaci 
studijního programu a k evidenci zájemců, jsou k dispozici Světu vzdělání a partnerské škole 
dle Vašeho výběru a budou uchovány po dobu Vašeho studia nebo potenciálního zájmu o 
studium. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě Vašeho pověření anebo 
v případě realizace akcí společně s některým partnerským subjektem. 

Zpracování osobních údajů z titulu přihlášení na akci Světa vzdělání 

Akce pořádáme (anebo spolupořádáme) zejména v oblasti vzdělávání – pro děti, studenty, 
učitele, rodiče a odbornou veřejnost, jedná se o akce jednorázové i pravidelné (např. kroužky 
pro děti a studenty). Odesláním přihlášky na akci na www stránkách nebo e-mailem vstupujete 
do smluvního vztahu se Světem vzdělání. Provedení této služby s sebou nese nutnost 
zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášeného. Poskytnuté údaje slouží k 
organizačnímu zajištění uvedené akce a budou k dispozici organizátorům. Údaje mohou být 
poskytnuty další osobě, pokud to vyžaduje povaha akce, například pokud organizátor zajišťuje 
akci i s ubytováním, pak může být ubytovacímu zařízení poskytnuto Vaše jméno, příjmení, 
adresa a číslo OP. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány, jinak 
budou uchovány Vaše základní kontaktní údaje pro účely navazujících akcí a nebudou 
poskytovány jinému subjektu. Vezměte, prosím, na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování 
fotografií, ty bývají umístěny na veřejných stránkách Světa vzdělání či partnerských 
organizací. Proti zveřejnění fotografie máte právo kdykoli vznést námitku a příslušnou fotografii 
odstraníme. Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu 
přihlášených. 

Vaše další práva vztahující se ke zpracování osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům 

Na Vaši žádost Vám poskytneme potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou 
či nejsou zpracovávány spolu s uvedením případného účelu zpracování, kategorií dotčených 
osobních údajů a plánované doby uložení osobních údajů. 

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů 

Máte právo žádat opravu či doplnění nepřesných či neúplných údajů. Dále máte právo na 
výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679. 


