
PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VLÁDOU 

STÁTU GYMNÁZIUM V SYSTÉMU STEMMA, 

ČESKÁ VERZE 

 

ENGLISH VERSION FOLLOWS 

 

Pro získání občanství musíte souhlasit s těmito pravidly. 

Vaše data budou uložena na serveru informačního systému STEMMA, vyvinutého 

Meknijským mékstvím pro účely Unie mikronárodů střední Evropy, zde jsou hlavní 

body podle GDPR. 

KOMUNIKACE 

1. Jsme Stát Gymnázium, přesněji vláda Státu Gymnázium, Senát.  

2. Data ukládáme pro udělení občanství, pro poskytování služeb STEMMA a pro 

případnou možnost vydání občanského průkazu 

3. Data budou na serverech STEMMY uložena po dobu lidského života +20 let 

maximum, pokud občan občanství neztratí, či občanství neopustí. Data mohou 

být ze serverů STEMMA odstraněna na žádost občana, v tomto případě občanství 

propadá. 

4. Data získá pouze IS STEMMA, tj. vláda Státu Gymnázium a Unie mikronárodů 

střední Evropy (UMSE). Data jsou přístupná pouze vládě Státu Gymnázium a 

údržbě STEMMA. Údržba STEMMy se sestává z úředníků vlády Meknijska a 

Mercie-Lurku. 

SOUHLAS 

Získáním občanství souhlasíte se zpracováním dat pro potřeby vlády Státu Gymnázium. 

Vaše data nebudou sdílena s třetí stranou. Za úniky způsobené nezabezpečeným 

počítačem žadatele neručíme. 

PŘÍSTUP A PŘENOSNOST 

Vaše data jsou přístupná na Vaši žádost, k jejich změně může dojít na Vaši žádost 

s dostatečným podkladem ze strany Vašich dokumentů. 

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ 

Po požádání můžeme data o Vás kompletně vymazat. Tímto úkonem však ztratíte 

občanství. 

 



PROFILOVÁNÍ 

Profilování nepoužíváme. 

MARKETING 

Vaše data neposkytujeme třetí straně. 

OCHRANA CITLIVÝCH ÚDAJŮ 

Vaše citlivé údaje nejsou nikomu poskytovány. Prosím používejte zabezpečený počítač, 

aby k úniku nedošlo. 

OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ 

V systému STEMMA se sice dospělí od dětí neodlišuje, pokud je Vám méně než 13, 

Senát si může vyžádat souhlas rodičů. 

PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EU 

Data nepřenášíme. 

 

 

Senát Státu Gymnázium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMS OF DATA PROCESSING BY THE 

GOVERNMENT OF THE GYMNASIUM STATE IN 

THE STEMMA SYSTEM 

ENGLISH VERSION 

 

To gain citizenship, you must agree to these rules. 

Your data will be stored on the STEMMA information system server, here are the main 

GDPR points. 

COMMUNICATION 

1. We are the Gymnasium State, more precisely the government of Gymnasium 

State, the Senate.  

2. We store the data for citizenship, for STEMMA services and for the possibility of 
issuing an ID card.  

3. Your data will be stored as long as you stay a citizen of Mekniy. If you die, we will 

store your data up to 20 years after your death. 
4. Data will only be obtained by IS STEMMA, ie the government of Gymnasium State 

and the Union of micronations of central Europe (UMCE). Data is only available to 

the government of Mekniyan Mekkism and STEMMA maintenance. Maintenance 

of STEMMA consists of officials of the governments of Mekniy and Mercia-Lurk. 

AGREEMENT 

By acquiring citizenship, you consent to the processing of data for the needs of the 
government of the Gymnasium State. Your data will not be shared with a third party. We 

do not guarantee the leakage caused by the unsecured computer. 

ACCESSIBILITY AND PORTABILITY 

Your data can be accessed if You ask for it, the data can be changed if You provide 

enough evidence from Your other documents.  

DELETING DATA 

Upon request, we may completely erase your data. You will lose your citizenship by 

doing this. 

PROFILING 

We do not use profiling. 

 



MARKETING 

We do not provide your data to a third party. 

PROTECTION OF SENSITIVE DATA 

Your sensitive data is not provided to anyone. Please use a secured computer to avoid 
data leak. 

CHILDREN’S PERSONAL DATA 

In the STEMMA system, adults are not different from children, but if you are less than 
13, the Senate may ask for permission by your parents.  

DATA TRANSFER OUTSIDE THE EU 

We do not transfer the data. 

 

 

 

Senate of the Gymnasium State  


