Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové, Štefánikova 566
IČO 62731882, 495 514 804, 722 569 521, www.cvkhk.cz
Informace ke zpracování osobních údajů pro účely organizování soutěží a přehlídek

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové, Štefánikova 566 (dále jen „ŠZ“) jako spolupořadatel soutěží a přehlídek zpracovává osobní
údaje účastníků soutěží a přehlídek, které jsou obsaženy v přihlášce na danou soutěž či přehlídku.
Jedná se o následující osobní údaje:




Identifikační údaje – Jméno, příjmení, rok resp. datum narození
Kontaktní údaje – název a adresa vysílající organizace, telefonické a e-mailové spojení
Další údaje - zdravotní stav (pouze u sportovních soutěží), speciální vzdělávací potřeba (v
individuálních případech)

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c),
e) a f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;
Směrnicí o ochraně osobních údajů a Spisovým a skartačním řádem organizace.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:









zařazení zájemců na konkrétní soutěže a přehlídky, včetně příslušné kategorie, a organizační
příprava soutěží a přehlídek;
vystavení diplomů;
přípravy nezbytné dokumentace k jednotlivým postupovým kolům soutěží či přehlídek
(prezenční a výsledková listina, předávací protokoly, výsledkové listiny, fotodokumentace…);
možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby;
nutnosti archivace a evidence;
poskytnutí údajů požadovaných státními orgány (např. zanesení požadovaných údajů do
programu Excelence) či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních
prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů;
dokumentace, prezentace a propagace soutěže či přehlídky, včetně činnosti organizace;

Údaje jsou zpracovávány manuálně, předávány mezi organizátory jednotlivých postupových kol a
v nezbytném rozsahu zveřejňovány na https://soutezekhk.cz. Jsou uchovávány po dobu stanovenou
organizačními řády jednotlivých soutěží, nejdéle po dobu 5 let. Pouze výsledkové listiny soutěží,
zařazených do programu MŠMT „Excelence“, jsou v něm evidovány po dobu 10 let. Poté jsou
materiály s těmito údaji skartovány.
Případné další informace ke správě a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.cvkhk.cz,
záložka GDPR.

