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1 účel zpracování VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS +

2
právní základ zpracování 

- podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je 
pověřen správce

3 právní titul pro zpracování - legislativa
Úkol ve veřejném zájmu (vzdělávací program EU na období 2014–2020 podporující 
spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti 
sportu, mládeže a neformálního vzdělávání).

4 kategorie subjektů údajů Účastníci programu.

5 kategorie osobních údajů
Identifikační, adresní a další nezbytné osobní údaje dle stanovených pravidel 
v konkrétních projektech.

6

kategorie příjemců, kterým byly nebo budou 
osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích

Nezbytné osobní údaje jsou předávány zahraničnímu organizátorovi vzdělávacího 
programu a mohou být zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové 
právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů.

7
identifikace třetí země (mezinárodní 
organizace), které jsou případně předány 
osobní údaje 

Třetí země, ve které je sídlo organizátora vzdělávacího programu.

8

vhodné záruky v případě předání osobních 
údajů do třetí země (mezinárodní organizaci)
podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce 
GDPR

Uvést záruky v případě, že se jedná o třetí zemi ve smyslu čl.  44 - 50 GDPR.

9
plánované lhůty pro výmaz jednotlivých 
kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu a dle stanovených pravidel v konkrétních projektech. 

10
obecný popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR

Dle pravidel směrnice Systém zpracování a ochrany osobních údajů.

Dle pravidel směrnice Bezpečnost ICT.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/o-neformalnim-vzdelavani/
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