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INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE 

SMYSLU OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I. 
Preambule 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČ 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, PSČ 

142 20, (dále jen "IMG") se v rámci své činnosti podílí jako hlavní partner na projektu Czech-

Biolmaging, v jehož rámci je poskytován  otevřený přístup k přístrojům, nástrojům a odborným 

znalostem v oblasti biologického a lékařského zobrazování zapojených do uvedené infrastruktury ze 

strany IMG a dalších partnerů projektu.   

Dalšími partnery projektu, a tedy společnými správci jsou:  

 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., IČ 67985823, se sídlem Vídeňská 1083, Krč, 142 00 Praha  

 Biologické centrum AV ČR v.v.i., IČ 60077344, sídlem Branišovská 1160/31, 37005 České 
Budějovice 

 Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta, IČ 00216208, se sídlem Kateřinská 1660/32, 
121 08 Praha 2   

 Vysoké učení technické v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, Veveří, 602 00 Brno 

 Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 
Olomouc 

 Masarykova univerzita v Brně, ID No.: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-
město, 602 00 Brno 

 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., IČ 61389030, se sídlem Rozvojová 263, Lysolaje, 
165 00 Praha 

 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., IČ 68081731, se sídlem Královopolská 62/147, 
Královo Pole, 612 00 Brno 

 BioCeV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve 
Vestci  - právně zastoupeno Univerzitou Karlovou v Praze 

 CEITEC - Středoevropský technologický institut (CEITEC) - právně zastoupená Masarykovou 
univerzitou v Brně 

 

Tyto informace jsou poskytovány ve smyslu ustanovení čl. 12 a následujících 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 volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) (dále jen "Nařízení). 

Tyto informace jsou poskytovány v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany IMG a dalších 

partnerů v souvislosti s otevřeným přístupem v rámci zapojení do výzkumné infrastruktury 
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zobrazovacích pracovišť Czech-BioImaging a zajištěním realizace využití této infrastruktury stran 

jednotlivých vědeckých / výzkumných subjektů.  

Osobní údaje mohou být zpracovávány ze strany smluvních zpracovatelů, kdy se jedná zejména o SEPIA 

SOFT s.r.o., IČO 04491254, sídlem Krymská 238/18, 101 00, Praha 10, jakožto provozovatele systému 

gReception pro centrální registraci open-access projektů. 

V případě, že je dále uváděno zpracování údajů ze strany IMG, může být toto zpracování činěno pro 

tento účel i ze strany partnerů projektu či zpracovatelů. Veškeré údaje jsou centrálně shromažďovány 

u IMG, jakožto hlavního partnera projektu, a tedy hlavního správce osobních údajů.  

 

II.  
Kontaktní údaje IMG 

V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné IMG kontaktovat prostřednictvím 

těchto údajů: 

Tel.: +420 241 063 215 

Fax: +420 224 310 955 

E-mail: office@img.cas.cz 

Datová schránka: 5h4nxm4 

 

Osoba odpovědna za zpracování osobních údajů v souvislosti se zajištěním otevřeného přístupu 

infrastruktury Czech-BioImaging: 

prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (pavel.hozak@img.cas.cz)  

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro IMG vykonává: 

JUDr. Jitka Oliberiusová (gdpr@img.cas.cz) 

 

III. 
Zpracování osobních údajů 

IMG zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné k realizaci činnosti uvedené v článku I, tedy 

k realizaci činností v projektu Czech-Biolmaging při zajištění otevřeného přístupu k infrastruktuře 

spočívající zejména v evidenci přístupů, provádění rezervací k účelnému využití infrastruktury, ve 

vyhodnocení efektivity apod.   

mailto:office@img.cas.cz
mailto:pavel.hozak@img.cas.cz
mailto:gdpr@img.cas.cz
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Zejména se tedy jedná o: 

1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul) 
2. Kontaktní údaje (emailová adresa) 
3. Informace související se činností subjektů údajů (z jaké organizace či výzkumné instituce a 

země je subjekt údajů, pozice v této organizaci/výzkumné instituci, identifikace projektu, 
kterého se subjekt údajů účastní a v jehož rámci hodlá využít infastrukturu Czech-BioImaging) 

4. Informace ohledně používání přístrojů pro Czech-Biolmaging (údaj o konkrétním časovém 
úseku využití – den, měsíc, rok, hodiny, kolikrát došlo k využití přístroje, počet a konkrétní 
určení přístrojů, které byly subjektem údajů používány, a to včetně jejich sériového čísla) 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 Nařízení: 

- v souvislosti se smluvním ujednáním umožňujícím přístup k infrastruktuře zařazené do 
projektu Czech-BioImaging 

- na základě oprávněného zájmu IMG 
-  na základě plnění povinností vyplývajících IMG ze zapojení do projektu Czech-BioImaging. 

 

Oprávněným zájmem zpracování osobních údajů na straně IMG je zejména ochrana majetku 

zařazeného do infrastruktury Czech-Biolmaging, jakož i ostatního majetku. V souvislosti s plněním cílů 

projektů Czech-BioImaging a plněním povinností v rámci tohoto projektu musí být evidováni konkrétní 

uživatelé infrastruktury a projekty, pro které byla infrastruktury těmito uživateli využita.  

Osobní údaje jsou poskytnuty IMG přímo ze strany subjektů údajů, případně ze strany vedoucích 

projektů, pro jejichž účely je využívána infrastruktura Czech-BioImaging.  

IMG klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá 

prostřednictvím elektronického systému, kdy údaje jsou do systému vkládány přímo ze strany subjektu 

údajů či vedoucího projektu, na kterém se subjekt údajů podílí a který využívá infrastruktury Czech-

BioImaging. Bez poskytnutí osobních údajů osoby, která bude pracovat s požadovaných přístrojem, 

nelze dle pravidel otevřeného přístupu k infrastruktuře Czech-BioImaging umožnit využití přístroje 

zařazeného do projektu Czech-BioImaging. 

Osoba vkládající k příslušnému projektu, v jehož rámci má být využita infrastruktura Czech-BioImaging, 

jednotlivé uživatele, a tedy jejich osobní údaje, (nejčastěji pak vedoucí příslušného projektu), je 

povinna seznámit s informacemi o zpracování osobních údajů všechny uživatele, jejichž osobní údaje 

byly v této souvislosti IMG poskytnuty.  

IMG nevyužívá v souvislosti s tímto zpracováním tzv. automatizované rozhodování (včetně 

profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.  

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu jejich nezbytné potřeby pro dosažení účelu jejich zpracování.  

S ohledem na nezbytnost kontroly využití přístrojů, jakož i na povinnost předávání údajů v souvislosti 

s poskytnutými dotacemi na modernizaci infrastruktury Czech-BioImaging budou osobní údaje 
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uchovávány po dobu stanovenou v rámci pravidel pro poskytování dotací, nejdéle však pod dobu 

zapojení IMG do výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging,  

 

IV. 
Předávání osobních údajů 

IMG uvádí, že v souvislosti se zajištěním přístupu k infrastruktuře zařazené do projektu Czech-
BioImaging může docházet k předávání osobních údajů třetím osobám, a to zejména: 
 

- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jakožto subjektu poskytujícímu 
dotace na pořízení infrastruktury zařazené do projektu Czech-BioImaging; 

- dalším subjektům, poskytujícím dotace či jinak podporující  projekt Czech-Biolmaging, 
neodporuje-li předání údajů zákonů; 

- dalším subjektům, o kterých tak určí zákon (kontrolní orgány apod.).  
 
 

V. 
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány 

Osoba, jejíž osobní údaje jsou IMG zpracovávány, je mimo dalších práv dle Nařízení oprávněna 

zejména: 

1. žádat IMG o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací 
o zpracování, jakož i požadovat přístup k těmto osobním údajům; 

2. žádat opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů; 

3. podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů ze IMG k Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 


