
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

Informácie poskytované dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: žiaci školy, zákonní zástupcovia žiakov, členovia Rady školy, zmluvní partneri a 
osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa1

Prevádzkovateľ  Súkromná stredná odborná  škola Gos-Sk  vykonáva spracúvanie  osobných údajov  fyzických osôb v týchto
spracovateľských činnostiach:
• Pedagogická dokumentácia žiakov,
• Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• Evidencia zákonných zástupcov žiakov,
• Rozhodovanie v prvom stupni,
• Evidencia členov Rady školy,
• Evidencia zmluvných partnerov,
• Žiadosti dotknutých osôb,
• Kamerový monitoring,
• Evidencia vstupov a návštev,
• Kamerový monitoring,

Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk vykonáva ako sprostredkovateľ v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR spracúvanie osobných údajov v týchto spracovateľských činnostiach:
• Centrálny register detí a žiakov,
• Centrálny register pedagogických zamestnancov.

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami, štandardnou analýzou
rizík  a  pri  spracúvaní  citlivých  údajov  aj  posúdením  vplyvu  operácií  spracúvania  na  ochranu  osobných  údajov.  Žiadne
spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané
osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou
osobných údajov je Ing Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair Mind s. r. o., Eugena Suchoňa 52, Pezinok, IČO 50010395.
Pre  priamy kontakt  a  operatívnu  komunikáciu  dotknutých  osôb so  zodpovednou  osobou,  ktorých  osobné údaje  spracúva
prevádzkovateľ  Súkromná  stredná  odborná  škola  Gos-Sk,  je  prednostne  určená  e-mailová  adresa
ssosgos@OchranaOsobnychDat.eu.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely  spracúvania  osobných  údajov  v  jednotlivých  spracovateľských  činnostiach,  kategórie  dotknutých  osobných  údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty
spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá  osoba  je  povinná  poskytnúť  prevádzkovateľovi  údaje,  ktoré  je  prevádzkovateľ  povinný  spracúvať  na  základe
osobitných zákonov.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu
zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
• požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní
partneri, ktorí sú fyzickými osobami),

• požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
• požadovať  od  prevádzkovateľa  obmedzenie  spracúvania  a  namietať  proti  spracúvaniu,  ak  právnym  základom  nie  je

zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje

pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas
dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských
činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

1 táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) 
Nariadenia GDPR



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: žiaci prevádzkovateľa

Pedagogická dokumentácia žiakov
Účel spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb   žiaci školy

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Štátna školská inšpekcia § 7 ods. 7 Školského zákona
Obec

Národný ústav certifikovaných meraní § 154 ods. 7 Školského zákona
Ministerstvo školstva SR § 157 ods. 3 Školského zákona
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Pedagogická dokumentácia žiakov školy alebo školského
zariadenia.
Evidencia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
ustanovenia § 11 ods. 7 a § 20 ods. 4 písm. a) zákona 245/2008 Z.
z. v znení neskorších predpisov (Školský zákon)

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné
číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie a duševné
zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej
a špeciálnopedagogickej diagnostiky

§ 37 ods. 3 Zákona o štátnej správe v školstve
§ 6 Zákona o štátnej správe v školstve

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: žiaci prevádzkovateľa

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Účel spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb   žiaci školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Štátna školská inšpekcia § 7 ods. 7 Školského zákona
Obec

Národný ústav certifikovaných meraní § 154 ods. 7 Školského zákona
Ministerstvo školstva SR § 157 ods. 3 Školského zákona
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Evidencia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
ustanovenia § 2 písm. i), § 7 ods. 5, § 29 ods. 10 a § 11 ods. 7
zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (Školský zákon)

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné
číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie a duševné
zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej
a špeciálnopedagogickej diagnostiky

§ 37 ods. 3 Zákona o štátnej správe v školstve
§ 6 Zákona o štátnej správe v školstve

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Evidencia zákonných zástupcov žiakov
Identifikácia zákonných zástupcov žiaka.

Okruh dotknutých osôb   zákonní zástupcovia žiakov

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Štátna školská inšpekcia § 7 ods. 7 Školského zákona
Obec

Národný ústav certifikovaných meraní § 154 ods. 7 Školského zákona
Ministerstvo školstva SR § 157 ods. 3 Školského zákona
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb: zákonní zástupcovia žiaokv

Účel spracúvania osobných údajov 
a oprávnený záujem 
prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
ustanovenie § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov (Školský zákon)

meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko,
telefónny kontakt

§ 37 ods. 3 Zákona o štátnej správe v školstve
§ 6 Zákona o štátnej správe v školstve

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: žiaci uchádzajúci sa o prijatie do školy, žiaci neprijatí do školy

Rozhodovanie v prvom stupni
Účel spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb   

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Rozhodovanie o prijatí žiakov do školy, rozhodovanie o
odklade povinnej školskej dochádzky, o oslobodení žiaka od
povinnosti dochádzať do školy.
Rozhodovanie o dochádzke žiaka mimo kmeňovej školy.

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
zákon 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „Zákon
o štátnej správe v školstve“, ustanovenie § 5
Školský zákon, ustanovenie § 23 až 25

žiaci uchádzajúci sa o prijatie do školy,
žiaci neprijatí do školy

meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné
číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie a duševné
zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej
a špeciálnopedagogickej diagnostiky

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: členovia Rady školy

Evidencia členov Rady školy
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia členov Rady školy

Okruh dotknutých osôb   členovia Rady školy

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Zriaďovateľ Zákon o štátnej správe v školstve, ustanovenie § 9
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa v spojení so zákonom o štátnej správe
v školstve, ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a), § 24 a ďalšie

meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, adresa
elektronickej pošty

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov

Okruh dotknutých osôb   

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctva zmluvný dodávateľ služieb
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori

Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

kontaktné údaje fyzických osôb

informácie o obchodných prípadoch

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov 
a oprávnený záujem 
prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a 
fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby) .

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely 
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a 
osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.

Meno, priezvisko,
obchodné údaje,
názov a sídlo.

Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Lehota /
Právny základ
4 roky / 
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické 
osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene 
právnických osôb)

10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: otvorený

Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti

Okruh dotknutých osôb   otvorený
Zoznam osobných údajov obrazový záznam
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané údaje

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov 
a oprávnený záujem 
prevádzkovateľa

Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo 
zdravia.

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je 
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Lehota /
Právny základ
15 dní / 
lehota nie je upravená zákonom



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Evidencia vstupov a návštev

Okruh dotknutých osôb   

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané údaje

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov 
a oprávnený záujem 
prevádzkovateľa

Identifikácia fyzických osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov 
prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je 
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Fyzické osoby vstupujúce do vnútorných priestorov prevádzkovateľa, ktoré 
nie sú určené verejnosti.

Priezvisko, meno, titul, číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu 
totožnosti, štátna príslušnosť.

Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Lehota /
Právny základ
3 roky / 
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Žiadosti dotknutých osôb

Okruh dotknutých osôb   

Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Sprava registratúry zmluvný dodávateľ služieb
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané údaje

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, 
potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, 
ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Účel spracúvania osobných údajov 
a oprávnený záujem 
prevádzkovateľa

Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o 
opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na 
poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných 
údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo 
automatizovanému rozhodovaniu.

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly 
Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o 
obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, 
námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky 
voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Lehota /
Právny základ
3 roky / 
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické 
osoby – spotrebitelia)



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: žiaci školy, zákonní zástupcovia žiakov

Centrálny register detí a žiakov
Účel spracúvania osobných údajov Komunikácia s Centrálnym registrom Ministerstva školstva SR

Okruh dotknutých osôb   žiaci školy, zákonní zástupcovia žiakov

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
neposkytujú sa
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Ustanovenie § 157 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov (Školský zákon)

a) údaje žiaka
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, 2. dátum, miesto, okres a štát narodenia, 3. 
dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 
za mŕtveho, 4. rodné číslo, 5. pohlavie, 6. národnosť, 7. štátne občianstvo, 8. 
spôsobilosť na právne úkony, 9. rodinný stav, 10. adresa bydliska a druh pobytu, 11. 
zákaz pobytu, 12. kontakt na účely komunikácie, 13. adresa bydliska, z ktorého 
dochádza do školy, 14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d), 15. prijatie, 
zaradenie a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení, 
stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje 
o účasti na aktivitách v nich,
16. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania, 17. počet 
vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý 
kalendárny mesiac školského roka, 18. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a 
starostlivosti

b) údaje zákonného zástupcu žiaka
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, 2. dátum, miesto, okres a štát narodenia, 3. 
dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 
za mŕtveho, 4. rodné číslo, 5. pohlavie, 6. národnosť, 7. štátne občianstvo, 8. 
spôsobilosť na právne úkony, 9. rodinný stav, 10. adresa bydliska a druh pobytu, 11. 
zákaz pobytu, 12. kontakt na účely komunikácie, 13. dosiahnuté vzdelanie, 14. 
adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho 
zamestnávateľa.

Lehota /
Právny základ



Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci školy

Centrálny register pedagogických zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb   zamestnanci školy

Zoznam osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
správa IT, servis HW zmluvný dodávateľ služieb
dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Evidencia údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a 
ďalších zamestnancoch školy

Právny základ spracúvania 
osobných údajov  

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
právny akt podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR,
ustanovenie § 58 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogických a odborných 
zamestnancoch  v znení neskorších predpisov

a) titul, meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) dátum narodenia a miesto narodenia,
d) rodné číslo,
e) pohlavie,
f) adresa pobytu a druh pobytu,
g) štátna príslušnosť,
h) národnosť,
i) údaje o dosiahnutom vzdelaní,
j) údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,
k) zamestnávateľ,
l) údaje o pracovnoprávnom vzťahu,
m) dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, 
odborná prax odborných zamestnancov,
n) kategória,
o) podkategória,
p) kariérový stupeň,
q) údaje o odmeňovaní,
r) druh poberaného dôchodku,
s) základný úväzok,
t) kariérová pozícia,
u) absolvované kontinuálne vzdelávanie,
v) údaje o získaných kreditoch,
z) zdravotná poisťovňa.



Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória

všetky spracúvané osobné údaje registratúrna lehota nie je určená právnym predpisom

Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra na 
účely
a) zabezpečovania a plánovania kontinuálneho 
vzdelávania podľa tohto zákona,
b) financovania škôl a školských zariadení podľa 
osobitného predpisu,
c) zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a 
vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
d) štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných 
porovnaní a na rozpočtové účely alebo
e) plnenia iných úloh ustanovených osobitnými 
predpismi

ustanovenie § 58 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. 
pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení 
neskorších predpisov

Ministerstvo sprístupní údaje v centrálnom registri pre
a) školy a školské zariadenia, ktoré sa týkajú 
pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov, ktorí 
vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo 
inú činnosť v škole a školskom zariadení,
b) zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a 
školských zariadení alebo pedagogických 
zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov, ktorých zamestnávajú; ak zriaďovateľ nie 
je zamestnávateľom týchto osôb, ministerstvo sprístupní 
len údaje v rozsahu neumožňujúcom ich identifikáciu,
c) orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich 
pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
d) iné subjekty na účely plnenia ich úloh podľa 
osobitných predpisov a to na základe písomnej dohody 
medzi ministerstvom školstva a týmto subjektom.

ustanovenie § 58 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. 
pedagogických a odborných zamestnancoch  v znení 
neskorších predpisov

Lehota /
Právny základ
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