
Předkládání omluvenek, potvrzení od lékaře či lékařských zpráv studenty Vysokého učení 
technického v Brně - informace o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů  

 
Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 
90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou 
zákonem. Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu 
osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na 
adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.  
Kdo je subjektem údajů? 
Subjektem údajů jste Vy, student/ka Vysokého učení technického.  
Předkládáte nám omluvenky, potvrzení od lékaře či lékařské zprávy - jaké Vaše osobní 
údaje zpracováváme a za jakým účelem? 
Za účelem omluvení z výuky nebo pro účely řízení podle zákona o vysokých školách (např. ve 
věci přerušení studia, povolení opakovat předmět, vyměření poplatku za překročení 
standardní doby studia) nám předkládáte omluvenky, potvrzení od lékaře či lékařské zprávy, 
které obsahují informace o Vašem zdravotním stavu, tedy zvláštní kategorie osobních údajů.  
Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) v souladu 
s právními předpisy? 
Ano, Vaše osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) zpracováváme podle platných 
právních předpisů, a to na základě výjimky z ust. Čl. 9 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Právní důvod je obsažen v čl. 9 
odst. 2 písm. f) citovaného obecného nařízení o ochraně osobních údajů - zpracování je 
nezbytné pro určení Vašich  právních nároků.  
Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů)?  
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v listinných a elektronických informačních 
systémech VUT průběžně a dále po dobu 5 let od ukončení Vašeho studia; omluvenka, 
potvrzení od lékaře či lékařská zpráva bude součástí spisu, který vedeme o Vašem studiu. 
Spis studenta se poté archivuje v Archivu VUT.  
Budeme tyto Vaše osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) někomu předávat?    
Vaše osobní údaje – zvláštní kategorie osobních údajů obsažené v omluvenkách, potvrzeních 
od lékaře nebo lékařských zprávách nebudeme předávat mimo VUT.   
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (zvláštních kategorií 
osobních údajů)? 
Máte  právo požadovat od VUT informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává („právo 
na přístup k osobním údajům“), máte právo na jejich úpravu nebo i výmaz, je-li to podle 
právních předpisů možné, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti 
zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.  
Žádosti, ve kterých uplatníte práva uvedená v předchozí větě, můžete doručit osobně na 
podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu 
vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů a podle dalších platných právních předpisů.  
Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
stížnost, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz . 
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