
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 
Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní  

a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách  

 

 
podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (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   

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (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 stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie 

o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď 

sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli 

dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom 

časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla 

skutočne oboznámiť a porozumela im.  

 

Prevádzkovateľ:  Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 

Adresa:  Námestie SNP 9, Piešťany 

    

Zodpovedná osoba:   

Tel. č. 033/7989331 

e-mail: zodpovedna.osoba@gypy.sk  

 

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov: 

 

Adresa:  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

   Hraničná 12 

   820 07 Bratislava 27 

IČO:   36064220 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: 

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20  

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  
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Poučenie o právach dotknutých osôb 
 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého 

a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú: 

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,  

- právo namietať proti spracúvaniu,  

- právo na prenosnosť údajov,  

- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,  

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  

- právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou 

požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba 

povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, 

- právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od 

dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných 

zdrojov 

- právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie: 

  a) účel spracúvania; 

b) kategórie dotknutých osobných údajov; 

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné 

organizácie;  

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to 

nie je možné, kritériá na jej určenie;  

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 

týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;  

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;  

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné 

informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;  

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 

 

a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov navštevujúcich 

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany je plnenie zákonných 

povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

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

v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 



a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých 

osôb sú žiaci a zákonní zástupcovia. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou 

povinnosťou, v prípade neposkytnutia údajov nemôže žiak navštevovať školu. Základom 

spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie 

zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehoty uchovávania 

osobných údajov sú stanovené v Registratúrnom pláne príloha  1. Doba sa počíta od 

odchodu žiaka zo školy. Príjemcami osobných údajov sú Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu, Ministerstvo kultúry, orgány verejnej moci, poisťovne, miestne úrady, 

mesto Pieštany, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Školské výpočtové stredisko, Trnavský samosprávny kraj, Ústav informácií 

a prognóz v školstve, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Školský 

inšpektorát, Okresný úrad Trnava – odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní. 

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie detí a zamestnancov 

stravujúcich sa v jedálni Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany je 

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia), zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších 

predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou, v prípade 

neposkytnutia údajov nie je možné žiaka zaradiť do zoznamu stravníkov. Okruh 

oprávnených osôb žiaci a zamestnanci školy. Právnym základom spracúvania osobných 

údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle 

č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je stanovená 

v Registratúrnom pláne príloha 1. Príjemcami osobných údajov sú Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Trnava, banky, školský inšpektorát, zriaďovateľ, banky, ÚRSV 

a rodiny, orgány činné v trestnom konaní, súdy. 

c) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov 

v knižnici školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich 

z osobitných predpisov (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.). Právnym základom spracúvania 

osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti 

v zmysle č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Okruh oprávnených osôb sú čitatelia knižnice 

(žiaci a zamestnanci školy). Lehota uchovávania osobných údajov trvá po dobu, kým žiak 

navštevuje školu, alebo po dobu, kým je zamestnanec v pracovnoprávnom alebo 

obdobnom pomere. Príjemcami osobných údajov sú Školský inšpektorát, orgány činné 

v trestnom konaní, súdy. 

d) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy Rady školy je plnenie 

zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (Zákon č. 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Vyhláška 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom 



zabezpečení). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania 

tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Okruh oprávnených osôb sú žiaci a zákonní zástupcovia, členovia rady školy. Lehota 

uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami sú Školský inšpektorát, orgány 

činné v trestom konaní, súdy. 

e) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa 

vyplývajúcich z osobitných predpisov (Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane 

ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 

c) Nariadenia. Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa 

§ 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov zo strany 

žiadateľa je dobrovoľné, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť 

informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 

rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode 

informácií, Obvodný úrad Trnava, orgány činné v trestom konaní, súdy. 

f) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vydávania školského časopisu – 

Gymnazista je prezentácia aktivít školy. Právnym základom spracúvania osobných údajov 

je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Okruh dotknutých osôb 

sú fyzické osoby uvedené v časopise Gymnazista. Príjemcami osobných údajov môžu byť 

súdy, orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor SR. Lehoty uchovávania osobných 

údajov v časopise sú stanovené v Registratúrnom pláne príloha  1. 

g) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných 

povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie 

zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia – zákon č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších prepisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plnu 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani minerálneho oleja 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 

523/2004 Z.z. rozpočtové pravidlá verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Okruh dotknutých osôb sú zamestnanci, 

dodávatelia a klienti prevádzkovateľa. Príjemcami osobných údajov sú sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, daňový úrad, obecné a mestské úrady, Trnavský samosprávny kraj, 

Národný kontrolný úrad, Colný úrad, orgány verejnej moci. Lehota uchovávania osobných 

údajov je 10 rokov 

h) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personalistiky a miezd je plnenie 

povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom napr. 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vrátane 

predzmluvných vzťahov, výplata mzdy, odvody, plnenie povinnosti voči orgánom štátnej 

správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení 



a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo 

zariadenia, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, evidencia škôd 

spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenia stravovania, 

kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, 

ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania 

je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva 

alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou 

podľa Zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 

Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonov č. 404/2011 Z.z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákjon 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 523/2004 Z.z. rozpočtové pravidlá verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh oprávnených osôb sú 

mzdová účtovníčka, zamestnanci prevádzkovateľa, blízke osoby, bývalí zamestnanci. 

Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: Bc. Jana Magdolenová – 

CO, Ing. Ján Bugár – BOZP a PO, exekútor, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, 

daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, 

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), 

ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, banky, Trnavský samosprávny kraj, Národný 

kontrolný úrad, zástupcovia zamestnancov, súd a orgány činné v trestnom konaní. . Lehoty 

uchovávania osobných údajov sú stanovené v Registratúrnom pláne príloha  1. Osobný spis 

zamestnanca je uchovávaný do dovŕšenia 70 roku života (aj bývalého). 



i) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti správy registratúry sú spracúvané osobné 

údaje v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle č. 6 ods. 1 písm c) 

Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o e-

Governmente, 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 628/2002 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákon 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.). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou 

povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté nasledujúcim 

príjemcom: Ministerstvo vnútra SR (Štátny archív Trnava – oddelenie správy registratúry), 

Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi. 

j) Účelom monitorovania priestorov prístupných verejnosti je ochrana verejného 

poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrany majetku a zdravia fyzických 

osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách 

vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo 

treťou stranou v zmysle č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom 

prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia 

fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Okruh dotknutých 

osôb je verejnosť (fyzické osoby) pohybujúce sa v monitorovanom priestore.  Lehota 

uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených 

prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestom konaní, 

Policajný zbor SR, Orgány štátnej správy SR a obce, súdy, iný správny orgán. 

k) Účelom jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa je vedenie evidencie 

vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti.  Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa  v zmysle č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 300/2005 

Z.z. trestný zákon v znení neskorších predpisov). Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby, 

ktoré vstupujú do objektov prevádzkovateľa. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 

rokov. Príjemcom osobných údajov v ojedinelých prípadoch môže byť Policajný zbor SR, 

súd a orgány činné v trestnom konaní. 

l) Účelom evidencia uchádzačov o zamestnanie je vedenie databázy uchádzačov 

o zamestnanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, ktorý vyjadrila 

dotknutá osoba na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia. Okruh príjemcov môžu byť súd, orgány činné v trestnom konaní. Okruh 

dotknutých osôb sú uchádzači o zamestnanie. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 

rokov.  

m) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti sťažnosti je evidencia sťažnosti fyzických 

osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť spracúvania na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z. Okruh dotknutých 

osôb sú fyzické osoby – sťažovateľ, fyzická osoba – zástupca sťažovateľa, iné fyzické 

osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažnosti. Okruh príjemcov 



sú orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti, sťažovateľ a iné 

osoby, ktorých sa sťažnosť týka, riaditeľ, zástupca, vybraní zamestnanci, zamestnanci na 

ktorých bola podaná sťažnosť. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. 

n) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti štipendií je výplata štipendií žiakom školy. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností 

prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) vyplývajúcich z osobitných predpisov § 149 

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

a doplnení niektorých zákonov, zákon 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákonom 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene 

a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonom  36/2005 o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom  417/200136 Z.z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov. Okruh dotknutých osôb sú žiaci a ich zákonní zástupcovia. 

Okruh tretích strán  policajný zbor, súd, orgány v trestnom konaní, Ústav informácií 

a prognóz školstva. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. 

o) Účelom spracovávania osobných údajov v oblasti ubytovania je vedenie evidencie 

ubytovaných. Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť 

spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 

c) Nariadenia Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. 

Okruh dotknutých osôb sú ubytovaní hostia. Okruh príjemcov z tretích strán  Policajný 

zbor SR, Štátne orgány, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy 

na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo 

obrany štátu, súd a orgány činné v trestnom konaní. Lehota uchovávania osobných údajov 

je 5 rokov. 

p) Účelom spracovávania osobných údajov v oblasti uzatvárania zmluvy s FO je vedenie 

nájomných zmlúv, získavanie osobných údajov pre potreby uzatvorenia nájomných zmlúv, 

obchodných zmlúv a dohôd. Právnym základom spracúvania osobných údajov je 

nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 

6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. Okruh dotknutých osôb sú zmluvné strany – fyzické osoby. Okruh 

príjemcov z tretích strán môžu byť súdy, orgány činné v trestnom konaní a Policajný zbor 

SR. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. 

q) Účelom spracovávania osobných údajov v oblasti zverejňovania je zverejňovanie 

informácií o udalostiach, ktoré sa uskutočnili v škole, výsledky a úspechy našich študentov 

pre verejnosť a zákonných zástupcov študentov. Právnym základom spracúvania osobných 

údajov je to, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Okruh dotknutých osôb sú žiaci, rada rodičov 

a iné fyzické osoby. Okruh príjemcov z tretích strán môžu byť súd, orgány činné 

v trestnom konaní. Lehota uchovávania osobných údajov platí po dobu udelenia súhlasu. 

r) Účelom spracovávania osobných údajov v oblasti uchádzania sa o štúdium je prijímanie 

žiakov, rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia o neprijatí, prihlášky na štúdium, odvolacie 

konania, zápisnice. Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť 

spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 



c) Nariadenia Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Okruh dotknutých osôb sú žiaci a zákonný zástupcovia. Okruh príjemcov sú 

riaditeľ školy, rada školy ako výberová komisia, Trnavský samosprávny kraj - odbor 

školstva, Ministerstvo školstva SR. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby (pre všetky oblasti spracúvania osobných údajov) 

 

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 záujmom, 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. 

 

 

 


