
Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 
Kniha  návštev 
 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00352519 

 

Adresa J. Bottu 31, 917 87  Trnava 

Štát Slovenská republika 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa  

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. Jozef Jančovič 

Zodpovedná osoba Ing. Lucia Petrincová 

Kontakt zodpovednej osoby  033/ 59 838 20 

Okruh oprávnených osôb Vrátnici. 
 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Systém spracúva v písomnej forme záznam 

o externých osobách vstupujúcich do priestoru 

školy. Záznam eviduje službukonajúci 

zamestnanec na vstupnej recepcii, pričom 

zaznamenáva titul, meno, priezvisko a číslo 

dokladu totožnosti. V prípade ak sa vstupujúca 

osoba preukáže služobným preukazom (Polícia, 

SIS atď.) služba zaznamená len číslo 

služobného preukazu. Záznam ďalej obsahuje 

čas príchodu, odchodu a meno navštívenej 

osoby, navštívená osoba je telefonicky 

oboznámená s návštevou. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Trestný zákon 

Okruh dotknutých osôb  

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Kniha návštev – zapisuje sa ručne 

Označenie bezpečnostných opatrení Popis bezpečnostných opatrení na ochranu 

osobných údajov podľa platnej legislatívy 

EÚ a SR 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú  

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  
Osobné údaje sa nesprístupňujú  

Zverejňovanie osobných údajov 



Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú  

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  
 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1.9.1990 

 
 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

5 rokov 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo požadovať od 

prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto 

spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá osoba 

poskytla úradu osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo 

preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom úrad bránil. V 

prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  verejnej moci  alebo úrad odôvodní 

spracúvanie  osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá osoba podľa článku 21 

právo namietať. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré 

pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň 

právo podľa článku 34 byť úradom informovaná o porušení ochrany osobných údajov. 

 

 

 


