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INFORMATION PROVIDED TO PERSONAL DATA SUBJECTS PURSUANT 

TO THE GENERAL PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION IN 

CONNECTION WITH PUBLICATION OF PROFESSIONAL WORK 
 

I. Personal Data Controller  

 

The Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., ID No. 679 85 823, having its registered office 

at Vídeňská 1083, Prague 4 - Krč, post code 142 20, registered in the register of 

public research institutions as at January 1 2007, processes, within the course of 

its activities, personal data, among others, to the extent and in a manner set out 

in this document. 

 

 

II. Contact Information  

 

In relation to the processing of personal data, the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
may be contacted by telephone at: +420 241 062 424, by e-mail at 

fgu@fgu.cas.cz or through its data box ID No. y5xnq3f. 

 

The function of the Data Protection Officer shall be carried out by JUDr. Jitka 

Oliberiusová, who can be contacted by e-mail at poverenec@fgu.cas.cz and/or by 

telephone at: +420 241 062 719. 

 

 

III. Scope of Personal Data Processing 

 

The Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. processes personal data, among other reasons 

in connection with publishing a periodical publication called Physiological 

Research (hereinafter referred to as "periodikum"), in which case all personal 

data provided by the authors of professional article and/or their reviewers or 

obtained in connection with publishing their professional work (the articles 

itselves, related texts etc.) (hereinafter referred to as “professional work”) and 

their publication, all that also under the circumstance that the publication will not, 

for any reason, eventually happen. 

 

In this context, identification data is processed in particular (first name, surname, 

academic title, etc.), contact information (e-mail address, workplace, and address 

of workplace, eventually university and faculty, payment information of subjects in 

connection with the payment for publication) and other related data (interests of 

the person, information related to publication of professional work etc.). 

 

 

IV. Legal Basis and Purpose of Personal Data Processing 

 

In this context, the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. processes personal data solely 

in accordance with the Regulation (the provisions of Article 6 (1) and of Article 9 

(2)), in particular on the basis of: 

 

1. An agreement and measures taken prior to the conclusion of an agreement 

the performance of which requires the processing of personal data; 
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2. Compliance with obligations arising for the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

from legal regulations of the Czech Republic or of the EU; 

3. Performance of tasks carried out in the public interest, which is in particular 

the dissemination of scientific knowledge 

4. Legitimate interest of the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. and/or of a third 

party; 

 

 

The personal data is processed mainly for the following purposes: 

 

1. Processing and keeping records of obtained professional works, even in case 

their publication in the periodikum will not happen 

2. Preparation and publication of professional work within the periodikum (in 

particular related to its own editorial activity, performance of review 

procedures, decision to accept/decline the article) 

3. Addressing during the preparation of publication of the periodikum, mainly in 

connection with providing the professional work and allowing its publishing 

and/or in connection with preparation of text related to professional work of 

other author (in particular expert opinion, commentary, editorial etc.) of 

corresponding focus 

4. Keeping lists of authors, reviewers and members of editorial board, which 

relates to the field of periodikum within science and research 

5. Publication of periodikum including full professional work and/or related texts 

and/or providing information to the public about its publication in an usual 

scope (in particular publication of the first name, surname, academic title, e-

mail address) 

6. Provision of information of individual professional work (so called metadata) to 

national and/or international scientific databases (in particular PubMed, WOS, 

Scopus) 

 

 

V. Provision of Personal Data to Third Parties (Recipients) 

 

The Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. provides personal data of data subjects to the 

following third parties, as required: 

 

1. Persons and/or entities other than the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. in the 

position of reviewers of professional work and/or performing activities within 

the publication of the periodikum (in particular persons responsible for its 

completed content, form and image). The Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. is 

authorised to provide personal data as described in the previous sentence of 

this provision both among EU Member States and to third countries, if its 

provision is required for important reasons of public concern 

2. Persons providing server, web, cloud, or IT services or who persons are its 

contractual partners 

3. Persons providing national and/or international scientific database (in 

particular PubMed, WOS, Scopus) 

4. Other entities for different purposes subject to prior notice given to the data 

subject or at the subject’s request 
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VI. Method of Personal Data Processing 

 

The Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. places emphasis on the protection of personal 

data processed by it.  Personal data is processed both manually and via electronic 

systems by authorised persons who have been duly trained and who are subject 

to a confidentiality obligation, without the use of automated decision-making 

(including profiling), i.e., prediction of aspects concerning the behaviour of 

persons using computing technology. 

 

 

VII. Period of Personal Data Storage 

 

Personal data processed in connection with a particular issue of periodikum are 

processed at least for the duration of its preparation and publication. Personal 

data are then processed for no more than the period of its necessary need in the 

public interest for the purpose of scientific research and archivation. 

 

 

VIII. Rights of the Persons Whose Personal Data is Being Processed 

 

A data subject may demand access to his/her personal data that is being 

processed; their rectification or deletion, or limitation on their processing; and is 

entitled to lodge an objection against their processing and request the portability 

of personal data. Furthermore, a data subject is entitled to lodge an objection or a 

complaint against the processing of personal data to the Personal Data Protection 

Authority having its registered office at Pplk. Sochora 27, Prague 7, post code 

170 00. 

 

Any conditions for and methods of the exercise of rights are detailed in the 

General Information document provided to personal data subjects pursuant to the 

General Personal Data Protection Regulation which is available on the website of 

the Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
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INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE 

SMYSLU OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V 

SOUVISLOSTI S PUBLIKACÍ ODBORNÝCH PRACÍ 
 

 

I. Správce osobních údajů 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., IČ 679 85 823, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4 

- Krč, PSČ 142 20, zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí ke dni 1. 1. 

2007 zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje mimo jiné v rozsahu a 

způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.  

 

 

II. Kontaktní údaje 

 
V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné Fyziologický 

ústav AV ČR, v.v.i. kontaktovat telefonicky na tel.: +420 241 062 424, e-mailu na 

adrese fgu@fgu.cas.cz či prostřednictvím datové schránky ID y5xnq3f. 

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro správce vykonává JUDr. Jitka 

Oliberiusová, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu 

poverenec@fgu.cas.cz a/nebo na tel: +420 241 062 719. 

 
 

III. Rozsah zpracování osobních údajů 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. zpracovává osobní údaje mimo jiné v souvislosti 

s vydáváním periodické publikace s názvem Physiological Research (dále jen 

"periodikum"), kdy se jedná o veškeré osobní údaje poskytnuté autory odborných 

článků a/nebo jejich recensentů či získané v souvislosti s publikací jejich 

odborných prací (samotné články, související texty atd.) (dále jen "odborné práce") 

a jejich vydáním, a to i za předpokladu, že k vydání odborné práce z jakéhokoliv 

důvodu nedojde. 

 

V uvedené souvislosti dochází ke zpracování zejména identifikačních údajů 

(jméno, příjmení, akademický titul aj.), kontaktních údajů (emailová adresa, název 

a pracoviště, příp. vysoké školy a fakulty, platební údaje subjektů údajů 

v souvislosti se zasíláním plateb za publikaci) a dalších souvisejících údajů 

(zájmové zaměření osoby, údaje související s vydáním odborných prací apod.). 

 

 

IV. Právní základ a účel zpracování osobních údajů 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. zpracovává v této souvislosti osobní údaje pouze 

v souladu s Nařízením (ustanovení čl. 6 odst. 1 a ustanovení čl. 9 odst. 2), a to 

zejména na základě: 

5. smlouvy a opatření učiněných před uzavřením smlouvy, pro jejíž plnění je 

zpracování osobních údajů nezbytné; 

6. plnění povinností vyplývajících Fyziologickému ústavu AV ČR, v.v.i. z právních 

předpisů České republiky či EU; 
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7. plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je zejména šíření 

vědeckých poznatků; 

8. oprávněného zájmu Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. a/nebo třetí strany. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující účely: 

 

1. zpracování a evidence obdržených odborných prací, a to i v případech, kdy 

nedojde k jejich publikaci v rámci periodika; 

2. příprava a vydání odborné práce v rámci periodika (zejména v souvislosti 

s vlastní redakční činností, s recensním řízením, rozhodnutím o 

přijetí/nepřijetí do tisku atd.); 

3. oslovení při přípravě vydání periodika, a to zejména v souvislosti s 

poskytnutím odborné práce a umožnění její publikace a/nebo v souvislosti s 

přípravou textu souvisejícího s odbornou prací jiného autora (zejména 

odborný posudek, komentář, úvodník atd.)  odpovídajícího zaměření; 

4. vedení seznamu autorů, recensentů a členů redakční rady, jež souvisí 

s oborem časopisu v rámci vědy a výzkumu; 

5. zveřejnění periodika včetně nezkrácených odborných prací a/nebo 

souvisejících textů a/nebo poskytnutí informace veřejnosti o jeho vydání, a to 

v obvyklém rozsahu (zejména uveřejnění jména, příjmení, akademického 

titulu, e-mailové adresy); 

6. poskytnutí údajů o jednotlivých odborných pracích (tzv. metadat) tuzemským 

a/nebo mezinárodním vědeckým databázím (zejména PubMed, WOS, 

Scopus). 

 

 

V. Poskytnutí osobních údajů dalším osobám (příjemcům) 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. poskytuje osobní údaje subjektů údajů dle potřeb 

následujícím třetím osobám: 

 

1. osobám a/nebo subjektům odlišným od Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. v 

postavení recensentů vědeckých prací a/nebo vykonávajícím činnosti v rámci 

vydávání periodika (zejména osoby odpovídající za celkový obsah, formu a 

podobu periodika).  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. je oprávněn poskytnout 

osobní údaje ve smyslu předchozí věty tohoto ustanovení jak v rámci 

členských států EU, tak do třetích zemí, když předání je nezbytné z důležitých 

důvodů veřejného zájmu. 

2. osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou 

jeho smluvními partnery; 

3. osobám provozujícím tuzemské a/nebo mezinárodní vědecké databáze 

(zejména PubMed, WOS, Scopus); 

4. dalším subjektům za jiným účelem po předchozím oznámení subjektu údajů 

či na jeho žádost. 

 

 
VI. Způsob zpracování osobních údajů 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. klade důraz na ochranu jím zpracovávaných 

osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak 

prostřednictvím elektronických systémů pověřenými osobami, které jsou 

proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti, a to bez použití tzv. 
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automatizovaného rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů 

v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky. 
 

 

VII. Doba uložení osobních údajů 

 

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s konkrétním vydáním periodika jsou 

zpracovávány nejméně po dobu jeho přípravy a vydání. Osobní údaje jsou 

následně zpracovávány po dobu jejich nezbytné potřeby, a to ve veřejném zájmu 

pro účely vědeckého výzkumu a pro účely archivace. 

 

 

VIII. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány 

 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům; 

jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování; a vznést námitku proti 

zpracování a žádat o přenositelnost osobních údajů. Subjekt údajů je  dále 

oprávněn podat proti zpracování osobních údajů námitku či stížnost k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

 

Případné podmínky a způsoby uplatnění práv jsou podrobněji rozvedeny v 

obecných informacích poskytovaných subjektům osobních údajů ve smyslu 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů dostupných na internetových 

stránkách Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
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