
 

 

Při přihlašování na naše akce zároveň dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Zde 

uvádíme podrobnější informace: 

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Kompletní znění poučení o zpracování osobních údajů za účelem Vaší registrace na 
vybranou akci uvádíme níže. 

Beru na vědomí, že Západočeská univerzita v Plzni – Tandem Plzeň (ZČU-Tandem) se sídlem 

Univerzitní 2732/8, Plzeň 30100, IČ: 49777513 a Bavorský kruh mládeže – Tandem 

Regensburg se sídlem: Herzog-Heinrich-Straße 7, 80336 München, (pracoviště 

Maxmilianstraße 7, 93047 Regensburg) jako správci zpracovávají mé osobní údaje v rozsahu 

mého jména, příjmení, akademického titulu, data narození, státní příslušnosti, kontaktní adresy, 

telefonního čísla, e-mailové adresy a názvu organizace, ke které jsem přidružen. Moje osobní 

údaje budou zpracovávány za účelem mé registrace na akci pořádanou ZČU-Tandem, vedení 

evidence účastníků této akce a s tím související administrativní a statistické účely. Právním 

titulem pro zpracování mých osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR). Dále beru na vědomí, že ZČU-Tandem a Bavorský kruh 

mládeže zpracovávají moje osobní údaje po dobu 5 let od data jejich pořízení. 

Beru na vědomí, že ZČU-Tandem a Bavorský kruh mládeže – Tandem Regensburg jsou 

oprávněni použít moje osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro 

legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Zpracování 

bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. 

Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 

 o svém právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 

s ochranou definovanou příslušnou legislativou, 

 o svém právu vznést námitku se zpracováním mých osobních údajů, 

 o svém právu na přenositelnost mých osobních údajů, 

 o tom, že pověřencem pro ochranu osobních údajů ZČU je osoba, kterou lze kontaktovat 

na adrese gdpr@service.zcu.cz  či na adrese: Univerzitní 2732/8, Plzeň. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu 

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko – německých výměn mládeže 

Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň, tandem@tandem-org.cz 

Rovněž jsem byl/a informován/a o svém právu podat stížnost týkající se zpracování mých 

osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7 (https://www.uoou.cz/). 
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