
Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže o Cenu rektora UP za nejlepší 
vědeckou nebo uměleckou práci studujících bakalářských, navazujících 
magisterských a magisterských studijních programů a soutěže o Cenu rektora  
pro nejlepší sportovce z řad studujících UP (dále jen Ceny rektora UP)  
 
Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP) při příležitosti udílení Cen rektora UP zpracovává 
osobní údaje osob navržených k ocenění a osob, které takový návrh provedly (předkládající), a to 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to jako správce osobních údajů.  
Vzhledem k tomu, že osoby navržené k ocenění i předkládající jsou studující či 
zaměstnanci/zaměstnankyně UP, osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s dokumenty 
uveřejněnými na webu UP (https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju).  
 
UP nad rámec uvedeného informuje, že v souvislosti s Cenami rektora UP zpracovává:  
 
1) osobní údaje osob navržených k ocenění v tomto rozsahu:  
Jména a příjmení, rodné příjmení, tituly, e-mail, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, adresa bydliště 
či kontaktní adresa, číslo bankovního účtu, fakulta, katedra, ročník studia, studijní program/obor, 
všechny doručené podklady pro posouzení (název, charakteristika a zhodnocení práce, představení 
autora, vedoucí a oponent práce, sportovní disciplína a sportovní úspěchy apod.), podpis, elektronický 
podpis, všechny další osobní údaje vznikající v rámci soutěže Ceny rektora UP.  
 
2) osobní údaje předkládajících v tomto rozsahu:  
Jména a příjmení, tituly, e-mail, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, podpis, elektronický podpis, 
všechny další osobní údaje vznikající v rámci soutěže Ceny rektora UP.  
 
UP prohlašuje, že osobní údaje dotčených osob v popsaném rozsahu získala či získá od dotčených 
osob, tj. od osoby navržené k ocenění, případně od předkládajících návrhu na ocenění.  
UP popsané osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů UP jako správce osobních údajů či třetí strany (zájmů osob 
navržených k ocenění). Oprávněný zájem UP konkrétně spočívá v zájmu na propagaci odborné a 
vědecké práce a sportovních úspěchů studujících UP formou ocenění vybraných prací a jejich 
autorů/autorkyň a ocenění sportovních výkonů navržených.  
V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny osobní údaje zpracovávané v souvislosti s Cenami 
rektora UP zpracovávány pouze pro účely vedení, administrace a veřejného vyhlášení výsledků Cen 
rektora UP (vč. veřejného/online předávání cen a prezentace oceněných).  
V této souvislosti UP upozorňuje, že osobní údaje osob navržených k ocenění v rozsahu jméno, 
příjmení, tituly, studovaná fakulta a studijní program/obor, pracoviště, název závěrečné práce či 
název odborného článku, sportovní disciplína a sportovní úspěchy, výše finanční odměny budou 
zveřejněny ve veřejné části internetových stránek UP.  
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud však předkladatel/osoba navržená k ocenění 

odmítne poskytnout či nechat použít údaje či materiály nezbytné pro průběh soutěží, může taková 

skutečnost vést k negativním důsledkům v soutěži či k vyřazení ze soutěže. 


