INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA (AKTUALIZÁCIA 10.3.2020)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri našich účeloch spracovania
spravidla neuskutočňuje. Výnimkou je len poskytovanie osobných údajov (ďalej len „OÚ“) účastníkov zahraničných
mobilít ERASMUS+ koordinátorovi VŠ v tretej krajine, ktorú si účastník vybral ako cieľovú krajinu svojej mobility pri
účele Zahraničné mobility. Právnym základom prenosu do tretej krajiny je v tomto prípade čl. 46 odsek 2 písmeno a)
Nariadenia EÚ 2016/679 (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného
nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektami, ktorým je nariadenie EÚ č. 1288/2013, ktorým sa
zriaďuje ERASMUS+.).
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou UMB a len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu spracúvania a počas lehoty uloženia spisov určenej Registratúrnym poriadkom UMB, ktorý je vypracovaný
v zmysle povinnosti vyplývajúcej UMB zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach alebo do doby odvolania
súhlasu, ak bol súhlas právnym základom získania Vašich osobných údajov; podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

Informácia o tom, či je poskytovanie OÚ:
Účel spracúvania

Právny základ podľa čl. 6 GDPR

Lehota uloženia OÚ/lehota na výmaz OÚ
Kategória príjemcov

Akademický senát
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. plnenie poslania VŠ prispievať k rozvoju
vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej
spoločnosti
a tým
prispievať
k
rozvoju
vedomostnej spoločnosti v súlade s § 1 ods. 2
zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.)
Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (ako
kandidáta na volenú funkciu so zverejnením svojho
životopisu)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR;
Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Akademická obec
prevádzkovateľa; Verejnosť prostredníctvom údajov
uvedených vo „Vyhlásení rektora“ v zmysle zákona č.
357/2004 Z.z.

10 rokov;
Ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby
(pri OÚ spracúvaných na základe súhlasu).

- 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
Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov (plnenie zákonnej
povinnosti) a v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme je poskytnutie OÚ
zákonnou požiadavkou - (zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ; ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov)

a ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia úloh
akademického senátu pri realizácii volieb a to najmä pri zverejňovaní zoznamov
kandidátov a zvolených zástupcov verejnej vysokej školy - § 78 ods. 3 zákona č.
18/2018 Z.z alebo § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z.
Pri OÚ, ktoré získavame na základe súhlasu je vždy poskytnutie súhlasu dobrovoľné.
Pri neposkytnutí súhlasu nemôžu oprávnené osoby zverejňovať osobné údaje
v rozsahu profesijného životopisu, vedecko-pedagogickej charakteristiky dotknutej
osoby - neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na úkony v súvislosti s realizáciou volieb.

Alumni
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (so
spracúvaním OÚ uvedených v prihláške za člena
ALUMNI)
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. napĺňanie poslania VŠ v zmysle § 1 zákona o VŠ
zapájaním sa do vedenia verejnej diskusie s členmi
ALUMNI o spoločenských, etických a iných
otázkach (online formou a formou organizovania
spoločných stretnutí), alebo získavanie spätnej
väzby o uplatnení absolventov UMB v praxi a
prezentácia členov klubu, ktorí sú absolventmi
UMB v rámci klubu ALUMNI (§73 ods. 11 zákona č.
131/2002 Z. z. o VŠ )

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba;
Verejnosť prostredníctvom zverejnených informácií;
Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ (formou štatistických

Pri OÚ, ktoré získavame na základe súhlasu je vždy poskytnutie súhlasu dobrovoľné.
Neposkytnutím súhlasu nie je možné zabezpečiť registráciu žiadateľa do klubu
ALUMNI a prideliť mu prístupové práva.
Bezprostredne po ukončení členstva.

údajov o uplatnení absolventov)

Pri spracúvaní OÚ v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme, vyplýva táto úloha
zo zákona o VŠ - v opačnom prípade by mohlo dôjsť k čiastočnému alebo úplnému
obmedzeniu plnenia zákonných oprávnení univerzity - napr. nemožnosť informovať
verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla o svojich absolventoch v súlade s
§73 ods. 11 zákona o VŠ.

BOZP a úrazy
Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane

Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba;
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Sociálna
poisťovňa; Komerčná poisťovňa; Regionálny úrad verejného
zdravia; Iný oprávnený subjekt

5 rokov

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; vyhláška MPSVaR
SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze;
metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R z 11.2.2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl,
školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii
nebezpečných udalostí vydané v zmysle § 14 zákona 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. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a
doplnení zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení; Občiansky zákonník). Ich

neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných
povinností súvisiacich so zabezpečením BOZP, evidenciou a riešením úrazov (napr. pri
potrebe odškodnenia zraneného a pod.).

Evidencia služby vrátnikov
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Kamerový monitorovací
systém verejných
priestorov
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. f) - oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo tretej strany
Aký oprávnený záujem prevádzkovateľ sleduje?
Chrániť svoj majetok a majetok dotknutých osôb,
evidencia rôznych bezpečnostných incidentov
alebo technických problémov zaznamenaných
počas služby v smene. Cieľom oprávneného
záujmu je aj záujem zabezpečiť plynulosť
odovzdávania prevádzkových informácií medzi
oprávnenými osobami prevádzkovateľa pri
striedaní týchto osôb v smenách.
Ods. 1 písm. f) - oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo tretej strany
Aký oprávnený záujem prevádzkovateľ sleduje?
Zabezpečenie ochrany verejného poriadku a
bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia a
odhaľovania kriminality a plnenie povinnosti
chrániť majetok v zmysle § 3 zákona č. 176/2004 Z.
z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Vlastní zamestnanci
alebo iné fyzické osoby, o ktorých pojednáva zápis;
Komerčná poisťovňa

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Polícia; Orgány činné v
trestnom konaní, Súd, Dotknutá osoba, Poškodený subjekt,
ktorý si vymáha svoje občianskoprávne nároky

1 rok

Automatizovane v lehote po uplynutí 72 hod.
od vzniku záznamu.

Poskytovanie OÚ nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Z hľadiska bezpečnosti a
ochrany zdravia je nevyhnutné, aby vrátnici vykonávali obhliadky chráneného objektu
a zistené nezhody zaznamenávali. Zámerom je chrániť svoj majetok a majetok
dotknutých osôb, evidencia rôznych bezpečnostných incidentov alebo technických
problémov zaznamenaných počas služby v smene. V prípade neevidovania týchto
skutočností, by si dotknutá osoba len ťažko uplatnila napr. náhradu škody.

Dotknutá osoba je o monitorovaní informovaná pred vstupom do priestorov FPVaMV
formou oznamu na vstupoch do priestorov a viditeľným označením priestoru ako
monitorovaného.

Oprávnené osoby
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia
Personalistika a mzdy
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. vytvárať pracovné miesta pre osoby so
zdravotným postihnutím; efektívne narábať s
verejnými financiami na mzdové účely a vedieť
preukázať oprávnenosť ich čerpania správnym
zaradením zamestnancov do platových tried
(nevyhnutnosť fotokópie dokladu o vzdelaní a
iných dokladov preukazujúcich odbornosť); prijímať
do pracovného pomeru výhradne osoby
bezúhonné; umožniť voľný vstup na akademickú
pôdu VŠ osobám, ktoré preukazom zamestnanca
deklarujú svoj status.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Zodpovedná osoba;
Externý audítor pre interný audit

5 rokov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba;
Sociálna poisťovňa; Zdravotné poisťovne; Doplnkové
dôchodkové
sporiteľne,
Dôchodkové
správcovské
spoločnosti; Zástupcovia zamestnancov; Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR; Verejný register CRZ
(údaje o VŠ učiteľoch, výskumných a umeleckých pracovníkoch); Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Súd; Orgány činné v
trestnom konaní; Exekútor; Subjekty, s ktorými je uzavretá
dohoda o poskytovaní služieb vyžadujúcich použitie
preukazu zamestnanca VŠ (§ 80a zákona 131/2002 Z. z;) Iný
zamestnávateľ (potvrdenie o daňovom bonuse, o príjme k ročnému
zúčtovaniu dane); Iný oprávnený subjekt; Banky a nebankové
subjekty poskytujúce finančné pôžičky (potvrdenia o príjme
a zamestnaní); Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť
týka; Orgány verejnej moci a iné osoby v rámci poskytovanej
súčinnosti; Zamestnanci prevádzkovateľa (údaje v prezenčných
listinách); Verejnosť (kontakty na zamestnancov prevádzkovateľa

1 rok -majetkové priznania vedúcich
pracovníkov;
5 rokov - plán čerpania dovoleniek,
využívanie pracovnej doby, starostlivosť o
zamestnancov, ostatná mzdová
dokumentácia, exekúcie, zrážky;
10 rokov - konkurzné a výberové konanie,
štruktúra zamestnancov, dohody o pracovnej
činnosti a dohody o vykonaní práce, podklady
k výpočtu miezd, odmeny, dočasná pracovná
neschopnosť, ročné zúčtovania a vyhlásenia k
dani z príjmu, mesačné prehľady a ročné
hlásenia o dani z príjmu, výplatné listiny;
20 rokov - doklady potrebné pre účely
sociálneho a zdravotného poistenia;
50 rokov ročné mzdové listy alebo účtovné
písomnosti ich nahrádzajúce;
70 rokov od dátumu narodenia - osobné spisy
zamestnancov;
Trvalá úschova pri dokumentoch s archívnou
hodnotou (archivácia údajov o osobnostiach UMB

uvedené na jeho webovom sídle UMB).

ako je rektor, dekan, profesor obsiahnutých v ich
životopisoch a popisoch ich činností, diplomoch,
oceneniach a pod.).

Poskytovanie informácií
podľa zákona č. 211/2000
Z.z.
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia
Priama sociálna podpora
študentov
Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (článok 32 ods. 4 Nariadenia EÚ 2016/679). Ich
neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných
povinností prevádzkovateľa v súvislosti s evidenciou oprávnených osôb a s tým
súvisiacich záznamov.

Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o
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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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. 286/1992 Zb. o daniach z
príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov; ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov; zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov; nariadenie ES č. 1303/2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde ....; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 12 ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - privolenie (pre zverejnenie podobizne pri kontaktoch
zamestnancov). Ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie

plnenia zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnými pomermi
zamestnancov alebo obdobnými pracovnoprávnymi vzťahmi a zamestnanec by si
nemohol uplatňovať určité zákonné nároky.

Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (o ktorej
sa má poskytnúť informácia žiadateľovi podľa § 9
zákona č. 211/2000 Z. z)

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. uľahčiť osobám so zdravotným alebo

Žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.; Oprávnené osoby
prevádzkovateľa; Verejnosť prostredníctvom informácií
povinne zverejňovaných v zmysle osobitných predpisov

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov). Ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné

5 rokov

obmedzenie plnenia zákonných povinností súvisiacich so zabezpečením evidencie
a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií.
Pri OÚ získavaných na základe súhlasu, nie je ich poskytnutie povinné. Bez
poskytnutia súhlasu prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje o dotknutej osobe
žiadateľovi.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba ako
žiadateľ o poskytnutie sociálnej podpory alebo podporných
služieb (informácie o priznanom nároku)

Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie OÚ zákonnou požiadavkou - (zákon č.
5 rokov

131/2002 Z. z. o VŠ; vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
VŠ v znení neskorších predpisov; vyhláška MŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch
študenta so špecifickými potrebami v znení neskorších predpisov; zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde
na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov; zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

sociálnym obmedzením plnohodnotné začlenenie
sa do vzdelávania na VŠ a umožniť tak prístup ku
vzdelávaniu širokým vrstvám spoločnosti)

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov). Neposkytnutie údajov môže spôsobiť

čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných úloh VŠ súvisiacich s procesom
priznávania priamej sociálnej a finančnej podpory a podporných služieb
študentom/uchádzačom o štúdium na VŠ a môže spôsobiť neúplnosť, prípadne až
neplatnosť podanej žiadosti o štipendium. Napríklad, ak si študent UMB podá žiadosť
na priznanie priamej sociálnej podpory študenta, pričom neuvedie/nedoloží všetky
povinné informácie, ktoré sú podstatné pre posúdenie jeho žiadosti a jej porovnanie
s podmienkami ostatných žiadateľov, UMB sa žiadosťou bude zaoberať, avšak
pravdepodobne jej nebude vyhovené.

Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby
(výslovný súhlas dotknutej osoby podľa čl. 9 ods.
2 písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679 na spracovanie
citlivých osobných údajov o zdravotnom stave
dotknutej osoby - študenta so špecifickými
potrebami)

Priamy marketing (emailom)
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (súhlas
na zasielanie newsletterov e-mailom v prípade
osôb, s ktorými nie je prevádzkovateľ v žiadnom
vzájomnom vzťahu).

Oprávnené osoby prevádzkovateľa;

Ods. 1 písm. f) - oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo tretej strany
Aký oprávnený záujem prevádzkovateľ sleduje?
Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je
propagácia neobchodnej činnosť medzi svojimi
zamestnancami a študentmi so zámerom:

byť atraktívnym zamestnávateľom a
poskytovateľom vzdelávania

získavať nových študentov.
Adresát má možnosť zaslať spätnú väzbu na
doručenú elektronickú komunikáciu s vyjadrením,
že si v budúcnosti už neželá dostávať propagačné
newslettere. Plnenie svojho oprávneného záujmu
prevádzkovateľ uplatňuje len pri osobách, s
ktorými je prevádzkovateľ v nejakom vzájomnom
vzťahu.
Propagácia a informovanie
verejnosti
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby
(k zverejneniu OÚ na sociálnych sieťach; k
zverejneniu
OÚ
pre
účely
propagácie
prevádzkovateľa ak tieto OÚ neboli získané od
dotknutej osoby, ale z iných verejných zdrojov; k

Ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby,
alebo
ihneď po ukončení vzájomného vzťahu
s prevádzkovateľom
alebo
ihneď, ako sa vyjadrí, že si už neželá dostávať
e-maily s propagačnými materiálmi, podľa
toho, ktorá možnosť nastane skôr.

Pri OÚ, získavaných na základe výslovného 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 výslovného súhlasu by prevádzkovateľ nemohol vyhodnotiť rozsah
špecifických služieb v zmysle §100 zákona o VŠ.
Poskytovanie OÚ nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Pri OÚ, ktoré získavame
na základe súhlasu je vždy poskytnutie súhlasu dobrovoľné. Ich neposkytnutie
spôsobí, že prevádzkovateľ nebude zasielať „cudzej osobe“ newsletter a informovať
tak o svojich aktivitách.
Pri osobách, s ktorými je prevádzkovateľ v nejakom vzájomnom vzťahu je zámerom
prevádzkovateľa spracúvať OÚ na základe právneho základu, ktorým je oprávnený
záujem.
V prípade, že adresát zašle spätnú väzbu s vyjadrením, že si v budúcnosti už neželá
dostávať propagačné newslettere, prevádzkovateľ dané rozhodnutie okamžite
akceptuje.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba;
Sprostredkovateľ (tvorca webstránky); Verejnosť

Z webového portálu prevádzkovateľa ihneď
po oznámení výhrad dotknutej osoby.
Po ukončení účelu spracovania (zlikvidovanie
nepotrebných/neaktuálnych printových materiálov a

Pri OÚ, získavaných na základe súhlasu, nie je ich poskytnutie povinné. Príklad : bez
poskytnutia súhlasu prevádzkovateľ nevyhotoví a nezverejní osobné údaje dotknutej
osoby (zamestnancov, študentov) na sociálnych sieťach.

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

fotografií na webovom portáli prevádzkovateľa).

distribúcii
fotografií
dotknutej
osoby
vyhotovených v rámci konania akcie tretím
stranám (ostatným účastníkom akcie).

10 rokov - vlastné propagačné materiály
(letáky, publikácie,katalógy, reklamy,
plagáty a pod.)

Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. šírenie informácií o VŠ predovšetkým v radoch
stredoškolákov ako potenciálnych záujemcov a
budúcich študentov VŠ; sprístupnenie a
zverejnenie podobizne vedúcich zamestnancov na
informačné a prezentačné účely v zmysle § 80a
ods. 3 zákona o VŠ; informovať verejnosť
prostredníctvom svojho webového sídla o svojich
absolventoch v súlade s §73 ods. 11 zákona o VŠ.)

kalendáre,

Trvalá archivácia údajov v uvedených vo
vybraných
printových
propagačných
materiáloch vrátane údajov uvedených v
pamätnej
kronike
prevádzkovateľa
(dokumenty s trvalou archívnou hodnotou)

Ods. 1 písm. f) - oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo tretej strany
Aký oprávnený záujem prevádzkovateľ sleduje?
Poskytovať svojim zamestnancom, študentom a
verejnosti informácie nad rámec informácií, ktoré
prevádzkovateľovi umožňuje poskytovať zákon o
VŠ so zreteľom na ochranu nedotknuteľnosti
osoby a jej súkromia. Obrazové a zvukové záznamy
z podujatí organizovaných UMB sú po úpravách
zverejňované za účelom informovania o živote
a dianí na UMB a pozitívnej propagácie UMB,
pričom prevádzkovateľ tieto OÚ získava iba s
privolením dotknutej osoby podľa § 12
Občianskeho zákonníka. Výhrady fyzickej osoby
najmä k vyhotoveným fotografiám zverejneným na
webovom portáli, prevádzkovateľ bez výhrad
akceptuje a na požiadanie odstráni.
Registratúrna kniha
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia
Registratúrne stredisko
Kategória OÚ: bežné

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Slovenská pošta alebo iný doručovateľ listových a balíkových
zásielok v zmysle zákona o poštových službách; ÚPVS;
Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Adresáti zásielok;
Fyzické osoby ako majitelia e - schránok

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Sprostredkovateľ (Green
Wave Recycling); Iný oprávnený subjekt (napr. štátne orgány, obec,
samosprávny kraj, polícia, súd); Žiadateľ o vyhotovenie výpisu,
odpisu, potvrdenia ako dotknutá osoba, o ktorej osobné
údaje ide (ktoré sú predmetom registratúrnej úschovy) alebo jej
zákonný zástupca alebo blízka osoba ak dotknutá osoba už
nežije alebo iná osoba, ktorá sprístupnením údajov o
dotknutej osobe chráni svoje práva alebo právom chránené
záujmy v súlade so zákonom 395/2002 Z. z.

Trvalá archivácia registratúrneho denníka
a metadát jednotlivých záznamov.

Pri spracúvaní OÚ v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme, vyplýva táto úloha
zo zákona o VŠ - v opačnom prípade by mohlo dôjsť k čiastočnému alebo úplnému
obmedzeniu plnenia zákonných oprávnení univerzity - napr. nemožnosť informovať
verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla o svojich absolventoch v súlade s
§73 ods. 11 zákona o VŠ a šíriť tak dobré meno.
V rámci oprávneného záujmu je zámerom prevádzkovateľa získavať informácie o
účastníkoch akcií konaných na UMB, vrátane obrazových a zvukových záznamov
(získavaných s privolením dotknutej osoby podľa § 12 Občianskeho zákonníka), ktoré
sú po ďalšom spracovaní zverejňované v printovej aj elektronickej podobe so
zámerom šírenia dobrého mena a pozitívnej propagácie UMB, prezentácie UMB na
verejnosti a vo svete (najmä formou rozdávania tlačových propagačných materiálov)
a informovania o živote a dianí na UMB so zreteľom na ochranu nedotknuteľnosti
osoby a jej súkromia. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou
povinnosťou. Účastník verejnej akcie - dotknutá osoba je vopred riadne informovaná
o možnosti vyhotovovania fotografií a videozáznamu formou oznamu „Verejná
akcia.“ (bližšie v časti „Prílohy“). Pri vyhotovovaní fotografií/videozáznamu z konania
verejnej akcie organizovanej na UMB, je získavanie fotografií účastníkov verejnej
akcie
založené
na
privolení
dotknutej
osoby
v čase
vyhotovenia
fotografie/videozáznamu. V prípade naznačenia, že dotknutá osoba nechce byť na
zábere fotografa UMB, ten je povinný to akceptovať a takýto záber nevyhotoviť.
Výhrady fyzickej osoby najmä k vyhotoveným fotografiám zverejneným na svojom
webovom sídle prevádzkovateľ bez výhrad akceptuje a na požiadanie odstráni.

Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (§ 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 8 vyhlášky MV SR
č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe
spisu; zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o
štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry ). Ich neposkytnutie

môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných povinností
prevádzkovateľa súvisiacich s evidenciou záznamov, došlej a odoslanej pošty
prevádzkovateľa.
Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
1 rok pri evidencii žiadosti o výpožičku spisu;
5 rokov pri korešpondenčnom styku s
občanmi a orgánmi verejnej moci žiadajúcimi
o výpisy, odpisy, kópie.

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vykonávacia vyhláška
MV SR č. 628/2002 Z. z. k zákonu o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov; vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov). Ich

neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných
povinností prevádzkovateľa súvisiacich s plnením zákonných úloh registratúrneho
strediska v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. a Registratúrneho poriadku UMB (napr.
nespôsobilosť zapožičania spisu ich pôvodcom a iným oprávneným subjektom, alebo
vyhotovenia výpisov, odpisov zo spisov).

Ubytovanie (komerčné)
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia
Účtovné doklady
Kategória OÚ: bežné

Poskytovanie OÚ je zákonnou požiadavkou - (zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá osoba;
Cudzinecká polícia; Centrálny register zmlúv; Iný oprávnený
subjekt

5 rokov

úplné obmedzenie plnenia zákonných úloh FPVaMV pri poskytovaní komerčného
ubytovania a evidencii ubytovaných hostí. Pri hosťoch z cudziny je zákonnou
povinnosťou FPVaMV v lehote do 5 dní nahlásiť ich pobyt cudzineckej polícii.
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. zverejnenie faktúr a objednávok)

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Oprávnené
osoby
prevádzkovateľa;
Zamestnanci
dodávateľov tovaru a služieb; Fyzické osoby, ktorým vznikla
povinnosť akejkoľvek finančnej transakcie voči UMB a voči
ktorým vznikla UMB povinnosť akejkoľvek finančnej
transakcie; Fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť
UMB správny poplatok/sankciu; Sociálna poisťovňa,
Zdravotné poisťovne, Exekútor, Daňový úrad a iný
oprávnený subjekt v zmysle osobitných predpisov; Úrad
vlády SR (centrálny register zmlúv); Verejnosť v rámci zákona č.
211/2000 Z.z. (webové sídlo prevádzkovateľa a zverejňovanie faktúr

10 rokov

Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry
a archivácia; štatistika

Uplatňovanie práv
dotknutých osôb
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
a výkon verejnej moci (plnenie úloh verejnej VŠ v
zmysle §1 zákona o VŠ je plnením úloh vo
verejnom záujme. Cieľom verejného záujmu je aj
pri výbere uchádzačov o štúdium ponúknuť
uchádzačovi možnosť, aby si uplatnil niektoré
špecifické kritériá pri porovnávaní s inými
uchádzačmi o štúdium (napr. na základe jeho
výsledkov z národných porovnávacích skúšok
vykonaných u spoločnosti scio.cz.) Rozhodovanie o
prijatí/neprijatí študenta je výkonom verejnej
moci).
Ods. 1 písm.
a) - súhlas dotknutej osoby
(výslovný súhlas dotknutej osoby so spracovaním
citlivých údajov o zdravotnom stave uchádzača o
štúdium, ktorý ku prihláške doložil lekárske
potvrdenie).
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Uchádzači o štúdium v
dennej aj externej forme štúdia na 1., 2. a 3. stupni VŠ
štúdia; Centrum vedecko-technických informácií SR (portál
MŠVVaŠ so systémom pre potreby štátnej štatistiky);
Sprostredkovateľ - scio.cz

Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie OÚ zákonnou požiadavkou - (zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č.291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č.131/2002 o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č.
394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti; zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov; zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite 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.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (infozákon). Ich neposkytnutie môže

a objednávok)

Uchádzači o štúdium

občanov SR a registri obyvateľov v SR v znení neskorších predpisov (úplné znenie – zákon č.
496/2008 Z.z.); Zákon č.404/2011 Z.z, o pobyte cudzincov a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov; Zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Neposkytnutie OÚ môže spôsobiť čiastočné alebo

5 rokov u neprijatých uchádzačov. Pri
prijatých uchádzačov sa získané osobné údaje
spracúvajú po zápise na štúdium na ďalší účel
(Vzdelávanie študentov).

spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných povinností
súvisiacich so spracúvaním účtovných dokladov a realizáciou zúčtovania (napr. pri
úhrade príspevku zamestnávateľa na rekreáciu - § 152a Zákonníka práce na základe
doložených dokladov a pod.).
Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie OÚ zákonnou požiadavkou - (zákon č.
131/2002 Z. z. o VŠ; vyhláška MŠ SR č. 238/2005 o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní; zákon
č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) a ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné

obmedzenie plnenia zákonných úloh VŠ pri zabezpečení prijímacích skúšok na VŠ a
môže spôsobiť neúplnosť, prípadne až neplatnosť podanej prihlášky na štúdium.
Súhlas dotknutej osoby je v zmysle §58 ods.5 zákona o VŠ neoddeliteľnou súčasťou
prihlášky (jej štruktúru a obsah určuje MŠVVaŠ SR) a VŠ na jeho základe spracováva
OÚ uchádzača o štúdium uvedené v žiadosti. Výslovný súhlas dotknutej osoby v
zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 2016/679 je potrebný na spracovanie citlivých
údajov o jej zdravotnom stave (uchádzač so špecifickými potrebami alebo iný
uchádzač, ktorý doložil akékoľvek lekárske potvrdenie). Je iba na rozhodnutí dotknutej
osoby, či má záujem uplatňovať si niektoré zvýhodnenia alebo má záujem deklarovať
niektoré pre ňu dôležité skutočnosti. Bez poskytnutia výslovného súhlasu by
prevádzkovateľ nemohol vyhodnotiť rozsah špecifických služieb/potrieb v zmysle
§100 zákona o VŠ.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Fyzická osoba
uplatňujúca si práva dotknutej osoby; Sprostredkovateľ a
príjemcovia, ktorých v zmysle GDPR musí prevádzkovateľ
informovať o uplatnených právach dotknutej osoby

5 rokov

Poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - (Práva dotknutej osoby podľa článkov 15 až 21
Nariadenia (EÚ)2016/679). Ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné
obmedzenie plnenia zákonných povinností súvisiacich s evidenciou a vybavovaním

súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia
Veda a výskum

žiadostí na uplatnenie práv dotknutých osôb.

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností

Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(Cieľom verejného záujmu je v zmysle § 1 zákona o
VŠ plnením poslania VŠ prispievať k rozvoju
vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej
spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju
vedomostnej spoločnosti napr. aj prerokovaním
návrhov na udelenie titulov docent a profesor.
Cieľom je aj verejné ocenenie najúspešnejších
študentov/ zamestnancov UMB za ich príkladnú
činnosť a prínos pre UMB a pre celú spoločnosť.

Výzvy, vyhlásenia UMB

Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(t.j. dať verejnosti jasný signál formou výzvy alebo
proklamovať na verejnosti na základe diania v
spoločnosti svoj názor formou vyhlásenia,
podporený hlasmi svojich zamestnancov a
študentov. Cieľom môže byť aj snaha chrániť
dobré meno univerzity, jej študentov a
zamestnancov. Dotknuté osoby, ktoré sa k
danému vyhláseniu/výzve na základe vlastného
dobrovoľného rozhodnutia pripájajú, podporujú
ho/ju a súhlasia s ním/s ňou, toto svoje
rozhodnutie potvrdzujú podpisom na menných
zoznamoch,
ktoré
sú
prílohou
danej
výzvy/vyhlásenia.)

Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknutá ocenená
osoba; Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR;
Slovenská akadémia vied; Iný oprávnený subjekt, Webové
sídlo určené MŠVVaŠ SR (Centrálny register záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác); Verejnosť (inzercia v dennej tlači,

Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou 10 rokov;
Trvalá úschova (pri dokumentoch s archívnou
hodnotou).

webové sídlo a verejné vývesky prevádzkovateľa, zverejňovanie po
ukončení konania na webovom portáli MŠVVaŠ v zmysle §76 ods. 10)

Subjekt, voči ktorému je výzva/vyhlásenie smerovaná/é a
ktorému je odovzdaná/zaslaná spolu s podpisovými hárkami;
Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Dotknuté osoby
podpísané na hárkoch, ktoré v rámci podpisového hárku
prichádzajú do styku s údajmi ostatných podpísaných osôb

(zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (najmä§11; §12 a § 76 zákona o VŠ); vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
v znení neskorších predpisov; vyhláška č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení
tvorivej spôsobilosti pracovníkov). Neposkytnutie požadovaných údajov môže spôsobiť

čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia povinností a úloh VŠ súvisiacich najmä s
priznávaním a evidenciou priznaných vedecko-pedagogických a umeleckopedagogických titulov, hodností a môže spôsobiť neúplnosť, prípadne až neplatnosť
žiadosti uchádzača o priznanie titulu/ kvalifikačného stupňa.

5 rokov vo forme kópií u prevádzkovateľa.
Originály podpisových hárkov budú
bezprostredne po ukončení získavania
zaslané/odovzdané adresátovi
výzvy/vyhlásenia.

Pri spracúvaní OÚ v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme, vyplýva táto úloha
zo zákona (napĺňanie poslania VŠ v zmysle § 1 zákona o VŠ). Prezentovaný názor
prevádzkovateľa môže byť podložený mennými zoznamami dotknutých osôb, ktoré sa
k danému vyhláseniu/výzve na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia
pripájajú, podporujú ho/ju a súhlasia s ním/s ňou. Dobrovoľné uvedenie svojich OÚ
do podpisových hárkov sa zároveň pokladá za prejav súhlasu s ich spracovaním pre
daný účel. Je na slobodnom rozhodnutí každého, či sa poskytnutím svojich OÚ
k vyhláseniu/výzve pripojí.

Ods. 1 písm.
a) - súhlas dotknutej osoby
(Uvedením svojich osobných údajov vyjadrujú
zároveň svoj súhlas s ich spracovaním pre daný
účel).
Vzdelávanie študentov
fakúlt
Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
a pri výkone verejnej moci (Cieľom verejného
záujmu je v zmysle § 1 zákona o VŠ : plnenie
poslania VŠ prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a
kultúry pre blaho celej spoločnosti, a tým
prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Cieľom je aj zákonná možnosť informovať

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 Slovenskej akreditačnej
agentúry pre VŠ); Súd; Orgány činné v trestnom konaní;

1 rok pri agende pedagogických
zamestnancov súvisiacej s výchovnovzdelávacím procesom a hodnotením
študenta;
5 rokov pri agende súvisiacej so školným
poplatkom;
5 rokov pri agende súvisiacej s priebehom

Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou (zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ; metodické usmernenie ministerstva školstva vydaného v zmysle
zákona č. 131/2002 Z. z.; vyhláška ministerstva školstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme
štúdia v znení neskorších predpisov; zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; zákon č. 474/2005 Z.
z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) a ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie

Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry
a archivácia; štatistika

verejnosť o absolventoch.
Výkon verejnej moci sa realizuje vydávaním
rozhodnutia napr. o vylúčení zo štúdia, prerušenia
štúdia.
Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm.
a) - súhlas dotknutej osoby
(výslovný súhlas dotknutej osoby - študenta so
špecifickými potrebami, podľa čl. 9 ods. 2 písm. a)
Nariadenia EÚ 2016/679 na spracovanie citlivých
osobných údajov o zdravotnom stave dotknutej
osoby.)

Zahraničné mobility
(študentov, zamestnancov)
Kategória OÚ: bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry
a archivácia

Ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných povinností
Ods. 1 písm. e) - plnenie úloh vo verejnom záujme
(Cieľom verejného záujmu je v zmysle § 1 zákona o
VŠ: plnenie poslania VŠ prispievať k rozvoju
vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej
spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju
vedomostnej spoločnosti napr. aj podporou
mobilít študentov a zamestnancov).
Ods. 1 písm. b) - plnenie zmluvy s dotknutou
osobou a predzml. vzťahy (plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba / vykonanie
opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť
dotknutej osoby)
Ods. 1 písm.
a) - súhlas dotknutej osoby
(výslovný súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 9
ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679 so
spracovaním citlivých údajov o zdravotnom stave
študenta so špecifickými potrebami

Exekútor; Iné právnické a FO, s ktorými má VŠ uzavretú
zmluvu o poskytovaní služieb vyžadujúcich použitie preukazu
študenta; Verejnosť (údaje zverejnené o autorovi dizertačnej práce
v rozsahu § 54 ods. 21 zákona o VŠ, priebeh záverečnej skúšky a
vyhlásenie jej výsledkov, údaje v rozsahu § 68 ods.2 zákona o VŠ
zverejnené v rámci akademického obradu odovzdávania VŠ diplomu,
údaje o absolventoch v rozsahu § 73 ods. 11 zákona o VŠ); Členovia
akademickej obce prevádzkovateľa (v rozsahu §73 ods.6 zákona
o VŠ)

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 úschova pri dokumentoch s archívnou
hodnotou (Kniha vydaných diplomov, protokoly o
záverečných skúškach).

Oprávnené osoby prevádzkovateľa; Žiadateľ o mobilitu;
Účastník mobility; Odd. hraničnej a cudzineckej polície;
Migračný úrad; Škola v zahraničí, ktorá je prijímajúcou
stranou/ cieľom mobility; Národná agentúra SAIC; Európska
komisia v Bruseli (príjem dát cez online nástroj Mobility Tool – EU)
Pozn.: Pri uvedenom účele spracovania dochádza k prenosu
OÚ do tretej krajiny - ide o poskytovanie OÚ účastníkov
zahraničných mobilít ERASMUS+ koordinátorovi VŠ v tretej
krajine, ktorú si účastník vybral ako cieľovú krajinu svojej
mobility (Srbsko, Turecko, Maurícius, Ukrajina, Bosna a
Hercegovina alebo iné cieľové krajiny zahraničných mobilít
podľa výberu účastníka mobility. Právnym základom prenosu
do tretej krajiny je čl. 46 odsek 2 písmeno a) Nariadenia EÚ
2016/679 (stanovenie primeraných záruk prenosu
prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného
nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi
subjektami, ktorým je nariadenie EÚ č. 1288/2013, ktorým sa
zriaďuje ERASMUS+.).

10 rokov

plnenia zákonných úloh VŠ pri zabezpečení vzdelávania dotknutej osoby (študentov).
Pri spracúvaní OÚ v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme, vyplýva táto úloha
zo zákona o VŠ - v opačnom prípade by mohlo dôjsť k čiastočnému alebo úplnému
obmedzeniu plnenia zákonných oprávnení univerzity – napr. nemožnosť informovať
verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla o svojich absolventoch v súlade s
§73 ods. 11 zákona o VŠ.
Pri OÚ, získavaných na základe výslovného 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.
Pri OÚ spracúvaných podľa osobitných právnych predpisov a v súvislosti s plnením
úloh vo verejnom záujme je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou
(Nariadenie EÚ č. 1288/2013/ES, ktorým sa zriaďuje Erasmus+, program únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport; Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES o
jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass); § 1 odsek 4
písm. k), § 58a a § 75 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES; zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;) a ich neposkytnutie môže spôsobiť

čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných úloh VŠ pri zabezpečení
zahraničných mobilít, napr. obmedzenie finančného plnenia a krytia výdavkov
účastníkovi zahraničnej mobilít.
Pri neposkytnutí OÚ v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme by VŠ nemohla
zabezpečiť nadviazanie priameho kontaktu medzi zmluvnou zahraničnou VŠ a
účastníkom mobility (prostredníctvom zaslania nominačných/ akceptačných listov
jednotlivých účastníkov zmluvným VŠ v zahraničí, ktoré sú cieľom mobility).
Pri spracúvaní OÚ v zmysle čl. 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia EÚ 2016/679 - (plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba / vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby) je ich poskytnutie povinné.
Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom, ktorý organizuje mobilitu v rámci projektu Erasmus+.
Neposkytnutie požadovaných OÚ by malo za následok neuzavretie platnej zmluvy
s dotknutou osobou.
Pri OÚ, získavaných na základe výslovného súhlasu, nie je ich poskytnutie povinné.
Súhlas je súčasťou žiadosti voči donorovi finančných prostriedkov o poskytnutie
priznania osobitného finančného príspevku k mobilite. V prípade neposkytnutia
súhlasu by dotknutej osobe nemohol byť priznaný osobitný finančný príspevok
k mobilite.

Zmluvné vzťahy s fyzickými
osobami
Kategória OÚ: bežné
Iný účel spracovania
súvisiaci s pôvodným:
správa registratúry a
archivácia

Ods. 1 písm. b) - plnenie zmluvy s dotknutou
osobou a predzml. vzťahy

Centrálny register zmlúv (zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a nariadenia vlády č. 498/2011, ktorým a
ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti
informácie o uzatvorení zmluvy); Centrálny register záverečných
prác MŠVVaŠ SR (na základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR
č. 56/2011); Súd; Orgány činné v trestnom konaní; Exekútor;

Zmluvné strany; Oprávnené osoby prevádzkovateľa

10 rokov pri zmluvách týkajúcich sa
nehnuteľností, zmlúv o spolupráci, o dielo
zakladajúcich vzájomné finančné vzťahy alebo
5 rokov pri ostatných zmluvách.

Pri spracúvaní OÚ pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahov je poskytnutie OÚ
povinné a je nevyhnutné pre platné uzatvorenie týchto zmluvných vzťahov. V prípade
ich neposkytnutia nemusí dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

