
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 
Správa registratúry 
 

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 Drahoslava Sedláčková 

Kontakt zodpovednej osoby  sedlackova.drahoslava@zupa-tt.sk 

Okruh oprávnených osôb Sekretárka ,Referent poverený správou  

registratúry. 
 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Systém spracúva dokumentáciu u ktorej skončil 

účel spracúvania pre aktuálne použitie, ale 

uchovávanie dokumentácie je vyžadované 

osobitnými zákonmi. Jedná sa o písomnosti 

napríklad:osobné spisy bývalých zamestnancov, 

dokumentácia absolventov školy, účtovné 

doklady, dokumentácia vzniknutá vybavením 

došlej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, 

oznámenia ...). Súčasťou registratúry je aj 

agenda uchádzačov o zamestnanie, uchovávaná 

v kancelárii riaditeľa školy. Poskytnuté osobné 

údaje (žiadosti, životopisy, priložené 

dokumenty) sú uchovávané v režime 

nevyžiadanej pošty v lehote 1 kalendárny rok 

nasledujúci po roku prijatia žiadosti a následne 

skartované. Elektronická evidencia pošty je 

spracúvaná v programe Fabasoft. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších  predpisov, zákon č. 

216/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 325/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

o doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV 

SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov, vyhláška MV SR č. 251/2005 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 

628/2002 Z. z. 

Okruh dotknutých osôb Vlastní zamestnanci 

mailto:sedlackova.drahoslava@zupa-tt.sk


Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 

(údaje o zdraví) 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Osobné údaje dotknutých osôb zo všetkých 

informačných systémov prevádzkovateľa.,Sú 

spracovávané osobné údaje zo všetkých 

informačných systémov prevádzkovateľa. 

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 

VEMA Server VÚC – zmluvu má TTSK. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Štátny archív  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov po 
uplynutí lehoty uloženia. 

Oddelenie správy registratúry Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch), zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov po 
uplynutí lehoty uloženia. 

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. 

 

V zmysle Zákona o archívnictve a registratúrach 

 

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. 

 

 


