
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 
Štipendiá 
 

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 Iveta Odehnalová 

Kontakt zodpovednej osoby  033/ 59 838 14 

Okruh oprávnených osôb Sekretárka, Mgr. Helena Kamenčíková 
 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov žiadateľov o 

priznanie stredoškolského štipendia a ich 

zákonných zástupcov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Spracúvanie osobných údajov je povolené § 149 

školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 

NR SR 601/2003 Z. z. o životnom minime a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 

NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o 

zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o 

rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o 

pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov a výslovným súhlasom dotknutej 

osoby so spracúvaním jej osobných údajov v 

rámci informačného systému  

Okruh dotknutých osôb Žiadatelia o stredo-školské štipendium, zákonný 

zástupcovia žiadateľov. 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje  

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, 

rodné číslo, miesto narodenia, bydlisko, štátna 

príslušnosť, meno a priezvisko zákonného 

zástupcu, potvrdenie o hmotnej núdzi rodiny, 

potvrdenie o čistom príjme, nemocenských 

dávkach rodičov, výpis z DP, potvrdenie z ÚP 

o poberaní prídavkov na deti, výška poberaného 

dôchodku za rok od rodičov, potvrdenie 

mailto:zodpovedna.osoba@gjhtt.sk


o evidovaní na ÚP rodičov, výška podpory 

v nezamestnanosti, rozhodnutie o rozvode 

rodičov, vysvedčenie žiaka.,Meno, priezvisko, 

titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, 

národnosť, číslo občianskeho preukazu, dátum a 

miesto narodenia, meno a priezvisko rodinných 

príslušníkov, rodné číslo  rodinných 

príslušníkov, dátum narodenia rodinných 

príslušníkov, trvalé bydlisko číslo rodinných 

príslušníkov, rodinný stav, telefónny kontakt. 

potvrdenie o príjme 

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  
Ústav informácií a prognóz školstva Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

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. 

 

10 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. 



 

 

 


