
 
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 

Informácie a prístup k osobným údajom dotknutých osôb  

 

 
 

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

 

PRE KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB 

 
 
 

 člen rady školy 

 

 

 

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 

 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 uskutočňovanie výberového konania na vymenovanie riaditeľa, navrhovanie na základe 

výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladanie návrhu 

na odvolanie riaditeľa alebo vyjadrovanie sa k návrhu na odvolanie riaditeľa, 

vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a školského zariadenia a pod. 
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IV. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 titul, 

 meno a priezvisko,  

 e-mailový kontakt, 

 telefónny kontakt, 
 

V. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 súhlas dotknutej osoby 

 

 

VII. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU 

Osobné údaje  sa zverejňujú 

na webovom sídle školy. 
 súhlas dotknutej osoby 

Zriaďovateľ  zákon č. 597/2003 Z. z. o 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“. 

 

 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) 

VI. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 

Nie sú. 

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

