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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)
ZAHRANIČNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV
A ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných
údajov

Právny základ spracúvania

Komplexné zabezpečenie a organizácia zahraničných
mobilít študentov a zamestnancov vysokých škôl v rámci
medzinárodných
programov
vzdelávania,
vrátane
plnenia/uplatňovania vzájomných povinností a práv
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, ich dodatkov a
predzmluvných
vzťahov
o poskytnutí
finančného
príspevku na zahraničnú mobilitu (zmluva prevádzkovateľa
s partnerskou VŠ, žiadosť uchádzača o mobilitu, zmluva
s účastníkom mobility a súvisiaca dokumentácia podľa
projektovej Príručky)
Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679
- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
na žiadosť dotknutej osoby
Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679
- súhlas dotknutej osoby (uchádzača o mobilitu) so
zaslaním kontaktných údajov partnerskej VŠ, ktorá je
cieľom mobility v prípade, že jeho žiadosť bude úspešná
(údaje akceptačného/nominačného listu)
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa súvisiacej s realizáciou
projektu Erasmus+

- oprávnené osoby prevádzkovateľa
- žiadateľ o mobilitu
- účastník mobility
- odd. hraničnej a cudzineckej polície, migračný úrad
Príjemcovia alebo kategórie - škola v zahraničí, ktorá je prijímajúcou stranou/ cieľom
príjemcov
mobility
- Národná agentúra SAIC
- Európska komisia v Bruseli (príjem dát cez online nástroj
Mobility Tool – EU)

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

Doba uchovávania
osobných údajov alebo
kritériá na jej určenie

Turecko, Maurícius, Srbsko, Ukrajina a ďalšie krajiny v
rámci celého sveta.
Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679
- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na
žiadosť dotknutej osoby
Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679
súhlas dotknutej osoby so zaslaním údajov kontaktnej
osobe na zahraničnej VŠ, ktorá je cieľom mobility
Po uplynutí lehoty uloženia nasledujúcej po roku uzavretia
spisu, ktorá je 10 rokov
(lehota uloženia spisovej agendy podľa Registratúrneho poriadku
UMB účinného od 1.7.2016 schváleného MV SR dňa 9.6.2016)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou medzi
dotknutou osobou a prevádzkovateľom, ktorý organizuje
mobilitu v rámci projektu Erasmus+. Neposkytnutie
požadovaných údajov by malo za následok neuzavretie
platnej zmluvy s dotknutou osobou.
Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č.
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

131/2002 Z. z. o VŠ, Nariadenie EPaRč. 1288/2013/ES, ktorým sa
zriaďuje Erasmus+, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES, Rozhodnutie Európskeho parlamentu
a Rady č. 2241/2004/ES o jednotnom rámci Spoločenstva pre
transparentnosť kvalifikácií a schopností). Neposkytnutie

požadovaných údajov môže spôsobiť čiastočné alebo úplné
obmedzenie finančného plnenia a krytia výdavkov
účastníkovi zahraničnej mobility.
Pri údajoch, získavaných na základe súhlasu, nie je ich
poskytnutie povinné. Je dobrovoľné a je založené na
slobodnom rozhodnutí dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním a nemá nepriaznivé následky
pre dotknutú osobu. Neposkytnutie súhlasu by neumožnilo
nahlásiť škole v zahraničí kontakty na účastníka mobility
pre potreby ďalšej priamej komunikácie tejto školy s
dotknutou osobou. Je preto iba na rozhodnutí dotknutej
osoby, či má záujem, aby mu príslušná oprávnená osoba
poskytla službu a sprostredkovala prvý kontakt so školou
v zahraničí.

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,
o 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.

Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním.
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

