
Zásady Centra pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CZVV) pro zpracování osobních 

údajů 

CZVV nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou.  

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje 
shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je 
využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních 
údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení. 

Jaké osobní údaje CZVV shromažďuje a zpracovává?  

Osobní údaje, které může CZVV zpracovávat i bez souhlasu dotčené osoby, které 
zpracováváme na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):  

 identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 
dotčené osoby (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, 
adresa trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo 
a IČ) 

 kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s dotčenou osobou (kontaktní adresa, 
číslo telefonu, e-mailová adresa, IP adresa a jiné obdobné informace)  

 další údaje – kamerové záznamy 

Osobní údaje, které CZVV zpracovává jen se souhlasem dotčené osoby, jsou uvedeny 
v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který byl CZVV dotčenou osobou poskytnut. 

Poskytnutí osobních údajů nad rámec zákonných oprávnění, tedy na základě uděleného 
souhlasu, je zcela dobrovolné, lze od něj odstoupit nebo požádat o výmaz takových údajů. 

Z jakých zdrojů CZVV osobní údaje získává? 

 přímo od dotčené osoby; 
 z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí; 
 od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis; 
 případně od dalších subjektů, pokud k tomu dala dotčená osoba svůj souhlas.  

K jakým účelům CZVV osobní údaje využívá a zpracovává? 

Bez souhlasu dotčené osoby:   

 pro účely související s realizací evaluačních projektů podle školského zákona; 
 pro účely související s realizací dalších evaluačních projektů podle zadání MŠMT; 
 pro plnění dalších zákonných povinností CZVV; 



 pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a 
vyhodnocování možných rizik. 

Se souhlasem dotčené osoby: 

 pro účely poskytování informací v rozsahu souhlasu dotčené osoby; 
 pro zajištění bezpečnosti chráněných informací v objektu CZVV. 

Jakým způsobem CZVV zajišťuje ochranu osobních údajů?  

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a zejména procesní kontrolou – CZVV 
disponuje moderními kontrolními, technickými, právními a bezpečnostními mechanismy 
zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným 
přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením a před jiným možným 
zneužitím. 

Veškeré osoby CZVV, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých 
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností 
mlčenlivosti.  

Komu CZVV osobní údaje poskytuje?  

 státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených 
zvláštními předpisy; 

 specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro CZVV provádějí 
zpracování na základě příslušné smlouvy; 

 se souhlasem dotčené osoby nebo na její pokyn mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším 
subjektům.  

Jaké jsou možnosti dotčené osoby ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?  
 

S výjimkou případů stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), kdy 

zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas dotčené osoby, zpracovává CZVV osobní údaje 

výhradně se souhlasem dotčené osoby. Je pouze na jejím svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas 

poskytne v rozsahu navrženém CZVV, případně jej omezí, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je 

zcela dobrovolné. Pokud se dotčená osoba s CZVV nedohodla jinak, může již poskytnutý souhlas 

odvolat nebo změnit/upravit jeho rozsah.  

Jaký přístup má dotčená osoba ke svým osobním údajům a jaká je povinnost CZVV? 

  
Informaci o tom, jaké osobní údaje o dotčené osobě CZVV zpracovává, si dotčená osoba může 

vyžádat na e-mailové adrese gdpr@cermat.cz. Informaci v nařízením stanoveném rozsahu vyhotoví 

CZVV bez zbytečného odkladu a předá ji dohodnutým způsobem. Za poskytnutí informace má CZVV 

nárok požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. Pokud dotčená osoba zjistí nebo se 

domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany CZVV nebo dalších subjektů provádějících 

zpracování k porušení jejích práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat 

nápravy s využitím všech prostředků, které jí k tomu platná právní úprava poskytuje. Se svými 



podněty se obrátí dotčená osoba nejprve přímo na CZVV, v dalších krocích na Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

Kam se může dotčená osoba obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné 

námitky ke zpracování osobních údajů?  

Dotčená osoba má možnost obrátit se na informační telefonní linku CZVV 224507626. Žádost 
o informaci o zpracovávaných osobních údajích lze podat také na e-mailové adrese 
gdpr@cermat.cz.  

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či 
změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů: 

 osobní návštěvou CZVV; 
 e-mailovou zprávou na gdpr@cermat.cz nebo zavoláním na informační linku 224507626; 
 písemnou, e-mailovou nebo telefonickou žádostí podanou pověřenci pro ochranu osobních 

údajů: 

Pověřenec pro ochranu OÚ, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, 
170 00 Praha 7, tel.: +420 224507626, e-mail: gdpr@cermat.cz 

Jak CZVV informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a o jejich ochraně?  

 tyto zásady jsou veřejně přístupné na webové adrese www.cermat.cz; 
 s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je dotčená osoba seznámena vždy při 

poskytnutí souhlasu s jejich zpracováním. 
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