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INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ)
VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV FAKÚLT
Účel spracúvania osobných
údajov

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh VŠ
súvisiacej s procesom komplexného zabezpečenia poskytovania,
organizovania a zabezpečovania vzdelávania študentov 1., 2., a 3.
st. štúdia, konania štátnych a rigoróznych skúšok a ďalších
činností súvisiacich so štúdiom študentov na VŠ (napr. vydávanie
elektronických preukazov študenta).
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Právny základ spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ2016/679
- oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním údajov
o zdravotnom stave študenta so špecifickými zdravotnými
potrebami

Aký oprávnený záujem
prevádzkovateľ sleduje, ak je
právnym základom pre daný
účel spracúvania

Cieľom oprávnených záujmov prevádzkovateľa je získavanie
spätnej väzby o uplatnení svojich absolventov v praxi pre potreby
vlastných štatistík a pre potreby Akreditačnej komisie vlády SR.
-

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov

-

Prenos osobných údajov do
tretích krajín a právny základ
takéhoto prenosu (ak sa

Oprávnené osoby prevádzkovateľa
študenti, absolventi a bývalí študenti fakulty
iné FO (členovia skúšobných a hodnotiacich komisií, oponenti)
iný oprávnený subjekt (iná VŠ, na ktorú študent prestúpil,
cudzinecká polícia)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (údaje do
CRŠ, CRZP a iných registrov, údaje pre potreby Akreditačnej
komisie)
cvičné školy a cvičné školské zariadenia
súd, orgány činné v trestnom konaní
exekútor
iné právnické a FO, s ktorými má VŠ uzavretú zmluvu
o poskytovaní služieb vyžadujúcich použitie preukazu študenta

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

uskutočňuje)

Doba uchovávania osobných
Po uplynutí lehoty uloženia nasledujúcej po roku uzavretia spisu,
údajov alebo kritériá na jej
ktorá je:
určenie (lehoty na vymazanie
5 rokov pri agende súvisiacej so školným poplatkom
osobných údajov)
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-

-

5 rokov pri agende súvisiacej s priebehom skúšok
skúšobných hárkov, zoznamov študentov prihlásených na
skúšku, prehľadoch o výsledkoch skúšok
5 rokov po ukončení štúdia pri e-mailových kontaktoch
bývalých študentov a absolventov
50 rokov po ukončení štúdia pre údaje osobných spisov
študentov
trvalá pri dokumentoch s archívnou hodnotou
v Archíve UMB zriadenom so súhlasom Ministerstva vnútra SR
(archivácia údajov uvedených v protokoloch o záverečných skúškach
absolventov a v Knihe vydaných diplomov)
(lehota uloženia spisovej agendy podľa Registratúrneho poriadku
UMB účinného od 1.7.2016 schváleného MV SR dňa 9.6.2016)

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č.
131/2002 Z. z. o VŠ) a ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné
alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných úloh VŠ pri
zabezpečení vzdelávania dotknutej osoby (študentov).
Informácia o tom, či je
poskytovanie osobných údajov:
- zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy,
- povinnosťou dotknutej osoby
a aké sú možné následky v
prípade neposkytnutia takýchto
údajov neposkytnutia
takýchto údajov

Kontakt na zodpovednú
osobu poverenú dohľadom
nad ochranou osobných
údajov na FPVaMV UMB

Pri neposkytnutí OU v rámci oprávneného záujmu
prevádzkovateľa, by prevádzkovateľ nemohol:
- v prípade potreby urýchliť úradnú komunikáciu nahradením
písomnej komunikácie mailovou/telefonickou,
- v prípade potreby vlastných štatistík a pre potreby Akreditačnej
komisie vlády SR vytvárať prehľady a tabuľky
Pri OU, získavaných na základe súhlasu, nie je ich poskytnutie
povinné. Je iba na rozhodnutí dotknutej osoby, či má záujem
uplatňovať si niektoré zvýhodnenia alebo má záujem deklarovať
niektoré pre ňu dôležité skutočnosti. Bez poskytnutia súhlasu by
prevádzkovateľ nemohol akceptovať doložené skutočnosti pretože
by nemal oprávnenie spracúvať citlivé osobné údaje o zdravotnom
stave.

zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

Informácia o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:




prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
o zverejnené OU,
o nepotrebné OU,
o nezákonne spracúvané OU,
o OU spracúvané na účely priameho marketingu,
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OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ
spracúvania,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický
výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na
preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
o počas opravy nesprávnych údajov,
o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania,
o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na
uplatnenie právneho nároku,
prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi,
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
o pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať
v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví
spracúvanie.
o







Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia
EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo
iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

25. máj 2018
Banská Bystrica
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