
 

Vážení čtenáři, 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 
(General Data Protection Regulation neboli GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, jak 
nakládáme s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme a uchováváme v souvislosti s distribucí 
časopisu Vita Nostra Revue. 

Při zpracování osobních údajů se řídíme informacemi a pokyny Univerzity Karlovy k ochraně osobních 
údajů (GDPR) -  viz https://www.cuni.cz/UK-9056.html 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy (na základě Vaší objednávky zasílání 
tištěné verze časopisu VNR přes registrační formulář) a to v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu 
(tj. jméno, příjmení, tituly, kontaktní poštovní adresa). Data uchováváme po dobu trvání smlouvy – 
maximálně po dobu 10 let. 

Pro potřebu komunikace s Vámi nám s Vaším souhlasem můžete poskytnout též e-mailovou adresu. 

 

K vašim osobním údajům má přístup pouze šéfredaktor časopisu po dobu nezbytně nutnou a 
v nezbytně nutném rozsahu v souladu s poskytnutím služby.  

Část distribuce tištěného časopisu (zásilky poštou) zajišťuje firma SEND Předplatné s.r.o, které je při 
vydání nového čísla předáván soupis aktuálních odběratelů s kontaktními poštovními adresami pro 
tisk štítků a vlastní expedici. Firma SEND po rozeslání aktuálního čísla tyto údaje skartuje a 
neuchovává. 

Vaše osobní údaje se nevyužívají k jinému účelu, než bylo popsáno výše. 

 

Máte právo 

• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, 
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé, 
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost 

výše uvedených požadavků, 
• požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci, 
• podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

Zpracovatel osobních dat na 3. LF UK – agenda Vita Nostra Revue 

Jolana Boháčková – šéfredaktor časopisu, vnr@lf3.cuni.cz 

- podávání informaci o zpracovávaných osobních údajích, aktualizace osobních údajů, odhlášení či 
přihlášení k odběru časopisu 

 
Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208. 

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat též pověřence pro 
ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz. 

 

Jolana Boháčková,  
šéfredaktora časopisu Vita Nostra Revue 
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