Souhlas se zpracováním osobních údajů
žadatel(ka) o stipendium / stipendista(ka)
1. V souvislosti s podáním přihlášky do stipendijního programu nabízeného Komisí J. Williama
Fulbrighta, se sídlem Praha 1, Karmelitská 17, IČ: 43000681 (dále jen „Správce“), uděluji souhlas
aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“) a v souvislosti se směrnicí EU GDPR, zpracovávala a v omezené a nezbytném
rozsahu poskytovala vybraným institucím a ostatním stipendistům Fulbrightova programu tyto
osobní údaje:
- veškeré údaje uvedené v přihlášce o stipendium Fulbrightovy Komise a to po dobu 20 let,
dle skartačního řádu Správce a předpisů MŠMT a Ministerstva zahraničí USA,
- fotografie a texty poskytnuté Správci, zvláště ty spojené s pobytem během stipendia a
akcemi pořádanými Komisí (do odvolání souhlasu), pro účely propagace a informování o
programech Komise,
- účetní doklady spojené s vyplácením stipendia a údaje o bankovním spojení v rozsahu
nezbytném pro zasílání stipendia (po dobu 20 let, dle skartačního řádu Správce),
- údaje o odletu z ČR, příletu do USA, odletu z USA, příletu do ČR a ceně letenky (po dobu 1
roku, dle skartačního řádu Správce).
2. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, tento souhlas s použitím osobních
údajů nad rámec zákonů mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu
na kontaktní adresu Správce.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. poskytovatel softwaru Google.com, Insightly.com, případně další poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době Správce nevyužívá,
b. externí zpracovatelé posudků projektů, členové správní rady Správce a externí členové
výběrových komisí,
c. ČSOB, ČNB a další banky používané pro převod stipendia do USA,
d. Institute of International Education, USA,
e. Department of State, USA,
f. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
g. pojišťovna Seven Corners, Inc., 303 Congressional Boulevard, Carmel, IN 46032 USA
4. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas s použitím osobních údajů poskytnutých nad rámec požadavků daných
zákonem kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává a požadovat
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těch osobních údajů, o kterých to umožňuje zákon,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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