
Informace o rozsahu osobních údajů studentů evidovaných VFU Brno 
v elektronickém systému STAG a ve spise studenta 

 
 

Rozsah a struktura povinně evidovaných osobních údajů o studentech VFU Brno v elektronickém 
systému STAG (dále jen „STAG“) vyplývá zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), který ukládá VVŠ vést matriku studenta, a dále 
odpovídá struktuře informační věty stanovené v souvislosti s vedením matriky studentů MŠMZ ČR na 
základě tohoto zákona (dále jen „na základě zákona“) do bakalářského nebo magisterského studia 
nebo doktorského studijního programu.   
 

1. Ve STAGU jsou na základě zákona povinně evidované tyto údaje: 
a) příjmení a jméno (všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více), 
b) dřívější jméno o a příjmení, pokud ke změně došlo v průběhu studia, 
c) rodné příjmení, 
d) tituly před jménem, tituly za jménem,  
e) rodné číslo, resp. rodný kód cizince pro matriku vedenou MŠMT, 
f) datum narození (je automaticky odvozeno od rodného čísla), 
g) pohlaví (je automaticky odvozeno od rodného čísla), 
h) místo a stát narození,  
i) státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.), 
j) rodinný stav, 
k) příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR, 
l) adresa trvalého pobytu a její změny pro dobu studia, 
m) adresa pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu studia, 
n) adresa pro doručení písemností, 
o) údaje o průkazu studenta (číslo průkazu studenta, datum převzetí průkazu studentem, 

změny provedené v průkazu aj.), 
p) dosažené vzdělání, 
q) údaje o absolvované střední škole, rok maturity, 
r) údaje o předchozím studiu na vysoké škole, název vysoké školy a fakulty, studijní program 

a studijní obor nebo obory, rok zahájení a rok ukončení studia, udělený titul, stát vysoké 
školy. 

 

2. Ve STAGU jsou dále povinně evidovány následující údaje přidělované studentovi:  
a) číslo studenta - údaj je generován centrální aplikací a nelze jej změnit, 
b) e-mailová adresa,  
c) login. 

 

3. Podává-li student žádost o stipendium, ubytování na koleji nebo o evidenci uznané 
doby rodičovství, jsou ve STAGu dále o osobě studenta evidovány tyto údaje: 
a) bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní nebo mezinárodní platební styk),  
b) údaje související s evidencí uznané doby rodičovství studenta (na základě podané žádosti 

studenta), 
c) údaj, že student splňuje podmínky pro přiznání stipendia (na základě podané žádosti). 

 

4. Ve STAGU nebo ve spise studenta mohou být dále o osobě studenta nepovinně, se 
souhlasem studenta, evidovány tyto údaje: 
a) soukromé telefonní číslo,  
b) soukromá e-mailová adresa,  



c) adresa soukromých webových stránek studenta, 
 

Pozn.: Student přihlášený do STAGU může nastavit či změnit údaje evidované podle odst. 1 písm. n), odst. 3   
písm. a) a odst. 4 písm. a) – c). 

 

5. Základní zásady zpracování osobních údajů studentů jsou: 
a) VFU Brno zpracovává jen ty osobní údaje studentů, které odpovídají stanovenému účelu 

a rozsahu zpracování a které jsou pro takový účel přiměřené a nezbytné.  
b) Osobní údaje studentů jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem, 

v případech kde se jedná o jiný účel, než je vzdělávací činnost, jen po dobu, která je 
uvedená v souhlasu, příp. po dobu nezbytně nutnou pro zpracování. 

c) VFU Brno zpracovává údaje studentů způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení 
před neoprávněný, či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením. Přístup k údajům studentů mají pouze zaměstnanci VFU Brno v rozsahu 
nutném k plnění svých pracovních úkolů a osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, pokud je 
přístup k osobním údajům nezbytný pro plnění zákonných nebo smluvních povinností.  

 
 
V Brně dne 3.9.2018 
 


