
 
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 

Informácie a prístup k osobným údajom dotknutých osôb  

 

 
 

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

 

PRE KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB 

 
 
 

 zákonný zástupca žiaka  

 

 

 

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

  

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Názov prevádzkovateľa Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00160229 

Obec a PSČ 901 01 Malacky 

Ulica a číslo Ul. 1. mája 8, 

Štát Slovenská republika 

Právna forma rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 

(alebo osoba oprávnená konať v jeho 

mene) 

RNDr. Elena Krajčírová, riaditeľka školy 

 

 II. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA 

Zodpovedná osoba Mgr. Janka Krejčová 

e-mail krejcovajanka@gmail.com 

telefón 034/772 24 69 

 

A) evidencia žiakov 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 evidencia žiakov z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 identifikácia zákonného zástupcu žiaka, 

 registrácia žiakov a zákonných zástupcov v centrálnom registri MŠVVaŠ SR. 
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IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul, 

 meno a priezvisko, 

 rodné priezvisko, 

 dátum, miesto, okres a štát narodenia, 

 dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 

za mŕtveho,  

 rodné číslo, 

 trvalé bydlisko,  

 pohlavie, 

 národnosť, 

 štátne občianstvo, 

 spôsobilosť na právne úkony, 

 rodinný stav, 

 adresa bydliska a druh pobytu, 

 zákaz pobytu, 

 dosiahnuté vzdelanie. 

 kontakt na účely komunikácie, 

 telefonický kontakt, 

 email, 

 vlastnoručný podpis, 

 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

 zákon  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Zriaďovateľ  zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

Ministerstvo školstva vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky(RIS) 

 zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie sú. 
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VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

 

 

  



4 
 

B) vedenie pedagogickej dokumentácie 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej dokumentácie školy 
 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul, 

 meno a priezvisko, 

 rodné priezvisko, 

 dátum, miesto, okres a štát narodenia, 

 dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 

za mŕtveho,  

 rodné číslo, 

 trvalé bydlisko,  

 pohlavie, 

 národnosť, 

 štátne občianstvo, 

 spôsobilosť na právne úkony, 

 rodinný stav, 

 adresa bydliska a druh pobytu, 

 zákaz pobytu, 

 dosiahnuté vzdelanie. 

 kontakt na účely komunikácie, 

 telefonický kontakt, 

 email, 

 vlastnoručný podpis, 
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

 zákon  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Zriaďovateľ  zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie sú. 
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VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Ministerstvo školstva vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky(RIS) 

 zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 
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C) informovaný súhlas 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 pre potreby organizácie výletov, exkurzií a výcvikov a pod., kedy v jednom 

informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením 

viacerých aktivít. 
 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul, 

 meno, priezvisko,  

 vlastnoručný podpis 

 kontaktné údaje/telefón 
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej 

škole, 
 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

 

   

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie je. 
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D) školská knižnica 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 pre poskytovanie knižnično-informačných služieb, 
 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul, 

 meno a priezvisko,  
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o 

múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 

znení zákona č. 38/2014 Z. z., 
 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Zriaďovateľ   zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

  

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie je. 
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E) školské stravovanie 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 vedenie a prevádzka zariadenia školského stravovania, 
 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 meno a priezvisko,  

 adresa trvalého bydliska,  

 telefónny kontakt, 

 vlastnoručný podpis, 

 číslo bankového účtu, 

 údaje týkajúce sa poberania dávky v hmotnej núdzi, 
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán 

 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Zriaďovateľ   zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

 

  

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie je. 
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F) školský úraz 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 pre potreby evidencie registrovaných a neregistrovaných úrazov žiakov ako aj ďalších 

úkonov, ktoré súvisia s odškodnením úrazu; oprávnené osoby postupujú najmä podľa 

príslušného metodického usmernenia, podľa ktorého prevádzkovateľ vedie evidenciu: 

a) registrovaného školského úrazu., 
 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 bydlisko, meno a priezvisko zákonného zástupcu, 

 vyjadrenie zákonného zástupcu a vlastnoručný podpis pracovníka vykonávajúceho dozor, 

riaditeľa školy, rady školy a pod., 

 prípadne ďalšie doplňujúce údaje 

 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy (v súvislosti s metodickým usmernením  č. 4/2009-R z 11. februára 2009  k 

zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku 

registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, 
 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu 

a športu Slovenskej republiky 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

 súvislosti s metodickým usmernením č. 4/2009-R z 

11. februára 2009  k zavedeniu 

jednotného postupu škôl, školských zariadení 

a vysokých škôl pri vzniku registrovaného 

školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí, 

Príslušná poisťovňa pre potreby  pre potreby plnenia zmluvy, v ktorej 

vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných 

strán  

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie je. 
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G) preukaz ISIC 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 získavanie a spracúvanie Osobných údajov žiaka alebo zamestnanca školy za účelom 

Výroby a Prolongácie Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca ako 

bezkontaktnej čipovej karty emitovanej školou;  

 získavanie a spracúvanie Osobných údajov žiaka školy v Systéme akceptácie 

dopravných kariet, ktorý umožňuje overenie nároku na zľavu pri použití Preukazu žiaka 

v rámci dopravných funkcionalít zmluvným partnerom spoločnosti TransData, ktorých 

aktuálny zoznam sa nachádza na webových stránkach spoločnosti TransData 

www.preukazziaka.sk;  

 získavanie a spracúvanie Osobných údajov žiaka školy za účelom zasielania 

marketingových správ formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb 

krátkych SMS alebo MMS správ.  

 

IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul 

 meno a priezvisko 

 adresa trvalého pobytu 

 e-mail 
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 súhlas dotknutej osoby 

 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Zriaďovateľ  zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, 

Ministerstvo školstva vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky(RIS) 

 zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 zákon č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 zákon č. 597/2003o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, 

TransData, s. r. o.  súhlas dotknutej osoby 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie je. 

http://www.preukazziaka.sk/
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VIII. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA 

Vid dokument „Doba uchovávania osobných údajov“. 

 

 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť 

v prípade určeného právneho základu na základe Článku 15 až 22 GDPR:  

1. Získanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu 

spracúvaných osobných údajov.  

2. Opravu nesprávnych/neaktuálnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných 

osobných údajov.  

3. Vymazanie osobných údajov po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; 

po zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania 

osobných údajov; po namietaní spracúvania.  

4. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; 

osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.  

5. Získanie osobných údajov od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej 

forme a následne tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby 

jej prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.  

6. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa a namietať proti profilovaniu (vyhodnotenie osobných znakov 

a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).  

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby - 

Mgr. Janky Krejčovej - učiteľka (email: krejcovajanka@gmail.com, tel.: 034/772 24 69) 

alebo u prevádzkovateľa osobne, poštou alebo elektronicky gymalriad@stonline.sk. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je 

nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 

820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk). 

 

 

V Malackách, dňa 24.05.2018. 

mailto:krejcovajanka@gmail.com
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

