
Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení 

EU č. 2016/679 (GDPR) účinné od 25. 5. 2018 

Educo Uni Group, a.s., IČO: 24795674, sídlem Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice, (dále jen „EUG“ 

či „správce“) jako správce osobních údajů poskytuje subjektům údajů následující informace.    

1. Správce osobních údajů 

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

 ID datové schránky:  9nrxe5w 

 emailem na adrese: sekretariat@educounigroup.cz, 

 poštou na adrese: Educo Uni Group, a.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na EUG 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 EUG v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu 

za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Jmenovaný pověřenec pro EUG je: Mgr. Vladimír Oliberius  

 e-mail: poverenec@vsfs.cz 

3. 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. 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou 

nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů správce či třetích osob, 

případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování. 

Doba zpracování osobních údajů se ve vztahu k jednotlivým typům údajů odvíjí od povinnosti správce 

prokázat různé právní skutečnosti. 

Doba zpracování pro daný účel je subjektu údajů sdělena při zahájení zpracování a opakovaně bude sdělena 

na učiněnou žádost subjektu údajů. 

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), 

tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky. 
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