
BRKOS – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Registrace na web 
 
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů uděluji správci osobních údajů na tomto webu 

http://brkos.math.muni.cz, tedy Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, souhlas 

se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl(a) v registračním formuláři a které vzniknou v průběhu 

letošního ročníku korespondenčního semináře Brkos.  

 

Údaje budou zpracovány v rozsahu: informace z registračního formuláře na webové stránce 

http://brkos.math.muni.cz/index.php?s=registration (přihlašovací jméno, jméno a příjmení, škola, na které 

studuji, ročník studia a rok maturity, zaměření školy všeobecné / matematické, emailovou adresu, případně 

informace o osobní webové stránce a volnočasových zájmech, profilová fotografie nebo ikonka) a informace 

o bodovém skóre získaném během řešení semináře Brkos za jednotlivé série i za celý ročník dohromady. Vaše 

osobní údaje budou zpracovávány výlučně v souvislosti se administrativou, logistikou a realizací (zasílání 

organizačních informací na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu) korespondenčního semináře Brkos a dále 

v souvislosti s propagací semináře Brkos, Masarykovy univerzity a akcí pořádaných na Přírodovědecké fakultě 

Masarykovy univerzity. Údaje budou uchovány po dobu neurčitou. 

 

Beru na vědomí, že:  

(a) mám právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby;  

(b) mám právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7, elektronická adresa posta@uoou.cz) v případě, že se domnívám, že zpracování mých osobních údajů 

probíhá v rozporu s právními předpisy;  

(c) mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by mi za to hrozila jakákoliv 

sankce či znevýhodnění, a to oznámením na elektronickou adresu brkosinfo@gmail.com, případně jinou formou 

na kontaktní údaje pro zpracování osobních údajů.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zpracování osobních údajů zahrnuje zveřejnění některých osobních údajů na webových stránkách 

http://brkos.math.muni.cz a formou elektronických brožurek ve formátu .pdf rozesílaným elektronickou poštou 

aktivním řešitelům semináře. Konkrétně se jedná o přihlašovací jméno k účtu vytvořeném na tomto webu, jméno 

a příjmení, škola, na které studuji, ročník studia, zaměření školy (matematické / jiné) a informace o bodovém 

skóre získaném během řešení semináře Brkos za jednotlivé série i za celý ročník dohromady. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno jako s důvěrnými dle zásad pro ochranu osobních údajů v souladu 

s platnými právními předpisy. Vaše údaje budou uloženy v zabezpečené formě nebo na zabezpečeném úložišti 

po dobu neurčitou. K údajům budou mít přístup pouze pověření pracovníci a osoby z řad studentů a zaměstnanců 

Masarykovy univerzity (jmenovitě Jan Česnek, Martin Kurečka, Tomáš Novotný, Vít Jelínek, Tomáš Perutka, 

Daniela Krásenská, Tereza Kinská, Kateřina Černá, Hana Kaspříková, Dalibor Kramář, Zdeněk Bill, Jakub 

Balabán, Vojtěch Turland, David Unge, Jan Sadílek, Kateřina Matulová). Tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí 

a jsou povinny zajišťovat a zachovávat důvěrnost Vašich údajů, ovšem s ohledem na výše uvedené výjimky. 

Kontaktní osoba správce osobních údajů: Jan Česnek, poštovní adresa: Kníničská 88, 664 81 Ostrovačice, 

telefon: +420 776 891 083, e-mail: 242752@mail.muni.cz. 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na Úřední desce 

MU https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju. V případě stížností či nejasností 

ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji je možné se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů pro 

Masarykovu univerzitu na adresu poverenec@muni.cz. 

 

V případě, že jsem dítě mladší 16 let, tento souhlas uděluje můj zákonný zástupce. 


