
Podmínky provozu a ochrany osobních údajů (SSP-FIT) 

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání portálu pro spolupráci 
studentů ČVUT FIT s průmyslem  

1.    Úvodní ustanovení 

1.1    Před použitím Portálu je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu a 

ochrany osobních údajů při využívání portálu pro spolupráci studentů ČVUT FIT s průmyslem“ Používání 

tohoto Portálu znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito 

podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Portál používat. 

1.2    Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají 

následující význam: 

         „FIT“ znamená Fakulta informačních technologií, Českého vysokého učení technického v Praze, sídlem 
Thákurova 9, Praha 6. 

         „Portál“ znamená soubor internetových stránek, aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové 
adrese https://is.fit.cvut.cz a https://alfresco.fit.cvut.cz. 

         „Uživatel“ znamená subjekt, který přistupuje k stránkám Portálu, využívá tyto stránky či využívá aplikace 
či služby Portálu. 

         „Přihlášení“ je zadání svého uživatelského jména a hesla. Přihlášení umožní uživateli přístup 

k funkcionalitě portálu pro spolupráci studentů s průmyslem a k vybraným materiálům z DMS systému 
Alfresco. 

         „Úprava profilu“ znamená uložení vybraných osobních údajů Uživatele v systému Portálu, důvodem je 

možnost sebeprezentace uživatele směrem k průmyslovým partnerům. Tato akce je dobrovolná. Pokud ji 
uživatel využije, zavazuje se, že o sobě poskytne pravdivé informace a vyvaruje se vkládání informací, 
které by mohly snížit důvěryhodnost FIT, jako provozovatele portálu.  

         „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání portálu pro 
spolupráci studentů ČVUT FIT s průmyslem (dále jen portál SSP-FIT). 

1.3    Vlastníkem Portálu je FIT. Obsah Portálu a jeho grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou 

chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu 

Portálu možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Portálu. 

2.    Využívání Portálu a Registrace údajů Uživatele 

2.1    Portál je určen především pro získávání „praxe během studia“. Studentům umožňuje vyhledávat a realizovat 

zajímavé úlohy z praxe, zadavatelům najít snadno své budoucí zaměstnance. 

2.2    Jakékoliv užití Portálu či informací z Portálu získaných nebo jejich libovolné části jiné než uvedené v 

odstavci 2.1, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování 

dalších rozmnoženin je zakázáno. Veškeré dokumenty a materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu 

uživatelů portálu a jejich další použití a šíření třetím osobám je bez explicitního souhlasu autora zakázáno. 

2.3    Užitím Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Portál užívat pouze 

v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy. 

2.4    Při užívání Portálu je Uživatel povinen jednat tak, aby FIT, uživatelům portálu nebo třetím stranám nevznikla 

škoda. 

https://is.fit.cvut.cz/
https://alfresco.fit.cvut.cz/


2.5    Poskytování služeb Portálu či dostupnost informací na Portálu  je vázána a podmíněna Přihlášením 

Uživatele prostřednictvím Portálu. Úprava profilu Uživatelem po přihlášení je dobrovolná. 

2.6    Klíčovými údaji pro přístup Uživatele k Portálu, je uživatelské jméno a heslo, které se v případě studentů a 

pedagogů shoduje s jejich celoškolským jménem a heslem. Průmyslovým partnerům je uživatelské jméno a heslo 

vygenerováno oddělením rozvoje FIT ČVUT. 

2.7    Užíváním Portálu se Uživatel zejména zavazuje, že: 

         Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Portálu či do zabezpečení Portálu 

         Nebude zasílat uživatelům Portálu nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým 
obsahem a ani je nebude prostřednictvím Portálu rozesílat 

         Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Portálu, jeho libovolné části nebo k přístupu k 
účtům jiných Uživatelů 

         Bude při Registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje 
aktualizovat 

         Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Portálu (viz 2.6). 

  

2.8    Úpravu profilu provádí Uživatel prostřednictvím Portálu. Při Úpravě profilu zadá Uživatel následující údaje 

(údaje se liší podle role uživatele): 

         Vlastní foto 

         Číslo mobilního telefonu 

         Emailová adresa 

         Aktuální pracovní pozice 

         O sobě - stručný popis nebo výčet toho, o co se uživatel zajímá a co považuje za relevantní pro Portál 

         Tagy - stručná hesla (nejlépe jednoslovná), která charakterizují daný profil. Dávají najevo uživatelův 
zájem o danou věc a umožňují tak lépe přizpůsobit nabízený obsah preferencím uživatele. 

         Vlastní schopnosti (dovednosti a zájmy) – subjektivní ohodnocení svých dovedností a zájmů formou 

hvězdiček 

  

2.9     Profil uživatele studenta dále obsahuje informace generované Portálem. Jedná se zejména o informace o 

průběhu studia (absolvované předměty) a relativní úspěšnost studenta oproti ostatním v jednotlivých předmětech 

transformovaná do hodnot v hierarchickém stromu schopností. 

2.10    Uživatel je oprávněn kdykoliv vymazat informace ze svého profilu (kromě těch automaticky generovaných). 

Vymazání je nutno provést pomocí Úpravy profilu. 

2.11    FIT je oprávněna zablokovat přístup Uživatele v případě, že užití Portálu Uživatelem je v rozporu s těmito 

Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. O zablokování přístupu z výše uvedených důvodů není 

FIT povinna Uživatele informovat. 

 

 



3.    Osobní údaje 

3.1    Při provozu Portálu dochází ze strany FIT, které má dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postavení správce osobních údajů ke zpracování 

osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Úpravu profilu v souladu s odstavcem 2.8 a 2.9 těchto Podmínek. 

3.2    Účelem zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Úpravu profilu, je výhradně  zajištění a 

poskytování vybraných aplikací a služeb Portálu, zasílání objednaných informací, ochrana Portálu, ochrana zájmů 

a majetku FIT, vývoj a zlepšení poskytovaných aplikací a služeb. FIT nezpracovává osobní údaje Uživatelů pro 

komerční či obchodní účely. 

3.3    FIT neposkytne osobní údaje Uživatelů bez jejich předchozího souhlasu, neprodá je, ani je jiným způsobem 

nezpřístupní třetím osobám. Uživatel student explicitně uděluje souhlas se zpřístupněním svých osobních 

údajů průmyslovému partnerovi, pokud se přihlásí na některé z jeho zadání. 

3.4    FIT je oprávněna využít anonymizované  údaje, které v původním tvaru nebo jako výsledek dalších 

zpracování neumožní jejich vazbu k určenému nebo určitelnému Uživateli. (např. statistická data, data mining). 

3.5    Rozsah zpracovávaných osobních a dalších údajů přihlášených Uživatelů je dán výčtem registračních, 

přihlašovacích a dalších generovaných údajů podle odstavců 2.8 a 2.9. 

3.6    Osobní údaje Uživatelů získané při uložení profilu jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické 

podobě. 

3.7    Osobní údaje  konkrétního Uživatele jsou zpracovávány po stisknutí tlačítka Uložit v Úpravě 

profilu.  Dalšímu zpracování může uživatel zabránit vymazáním údajů při Úpravě profilu a opětovným stisknutím 

tlačítka Uložit. Tím dojde ke smazání osobních údajů v databázi.  

3.8    Každý Uživatel, který provedl Úpravu profilu v Portálu, má právo požádat FIT o poskytnutí informací o 

zpracování jeho osobních údajů. Tato informace bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu 

3.9    Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, jejich zadáním uživatel zároveň uděluje souhlas s 

jejich zpracováním. 

3.10    Každý Uživatel, který se domnívá, že zpracování osobních údajů předaných Portálu je v rozporu s těmito 

podmínkami nebo se zákonem, je oprávněn požádat FIT o vysvětlení a odstranění závadného stavu. V případě 

oprávněné žádosti FIT odstraní závadný stav. 

3.11    Uživatel na základě informací uvedených v těchto Podmínkách souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, 

které poskytl při Úpravě profilu, byly FIT zpracovávány. 

4.    Bezpečnostní politika Portálu 

4.1    Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, který využívá pro návštěvu Portálu, včetně software a dat 

uložených v tomto počítači, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Portálu ve vztahu k 

Portálu činí. 

4.2    FIT vyvíjí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena na Portál či 

přenášena z Portálu na zařízení Uživatele. FIT však nenese žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při 

přenosu na Portál či při přenosu z Portálu směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro FIT 

provoz Portálu zajišťují. 



4.3    V případě, že  Uživatel  zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat 

o svém zjištění helpdesk FIT. 

5.    Odpovědnost FIT ČVUT 

5.1    Portál je veřejně dostupný prostřednictvím sítě Internet, FIT za jeho dostupnost Uživateli na jeho zařízeních 

neodpovídá. 

5.2    Portál nabízí Uživatelům řadu aplikací a služeb, které závisejí na potřebách a záměrech FIT. Uživatel nemá 

na zpřístupnění aplikací a služeb právní nárok. FIT si vyhrazuje právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího 

upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby Portálu nebo dostupnost Portálu jako celku. 

5.4    FIT neodpovídá za obsah Portálu, pokud byl na Portál umístěn třetí osobou bez vědomí FIT,  v rozporu s 

těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy. Takovýto obsah nebo obsah z jakéhokoliv  jiného důvodu 

závadný, je FIT oprávněna z Portálu kdykoliv odstranit. 

5.5    FIT neodpovídá za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z 

Portálu, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami. 

5.6    FIT neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Portálu. 

6.    Závěrečná ustanovení 

6.1    Provoz Portálu se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou 

příslušné soudy České republiky. 

6.2    FIT si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. 

Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Portál i po změně 

Podmínek, považuje FIT tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek. 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9.10.2013. 

 


