
 
 

INFORMÁCIE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY 
 

podľa čl. 13  Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  
 
 

DOTKNUTÁ OSOBA  

  

 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia / Rodné číslo  

Adresa trvalého pobytu 

Adresa prechodného bydliska 

 

 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DOTKNUTEJ OSOBY 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Adresa trvalého pobytu 

Adresa prechodného bydliska 

Telefónne číslo, e-mail 

 

 
 

1. 

 
Obchodné meno:     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 

Sídlo:                          Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 

IČO:                            00891592 

 

Kontakt:                    035/7740868, e-mail: soskn@soskn.sk 

 

2.  

 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby   

 
Meno a priezvisko:  
 
Telefón:  
 
Email:  
 

 
Ing. Ernest Mészáros 
 
0905430552 
 
gdpr@emba.sk 

 

3.  

Účel spracúvania osobných údajov na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania 
osobných údajov  



Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vedenie agendy študentov SOŠT 

Zákon č. 596/2003 Z.z. o školskej správe v školstve 
a školskej samospráve...., 
Zákon č. 248/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní....., 
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele................., 
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení 
vyhlášky 224/2011 Z.z. 
Vyhláška č.282/2009 Z.z. o stredných školách. 
 

Vedenie agendy integrovaných žiakov 

Zákon č. 596/2003 Z.z. o školskej správe v školstve 
a školskej samospráve....., 
Zákon č. 248/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní......, 
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele........, 
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení 
vyhlášky 224/2011 Z.z. 
Vyhláška č.282/2009 Z.z. o stredných školách 
Zákon č. 678/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov....., 

Vedenie agendy mimoškolských a voľno časových aktivít 
žiakov 

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. a základnej škole v znení 
vyhlášky č. 224/2011 Z.z. 

Projekt EÚ MŠVVaŠ SR Výkon Zmluvy  

Propagácia mimoškolských aktivít školy – zverejňovanie 
fotografií na webovej stránke školy, školské tablo, 
Facebook, kronika školy 

Súhlas dotknutej osoby 

 

  4.  

 
Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu 

 
Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu 
 

Nadriadený orgán – MŠVVaV SR 
Zriaďovateľ 
Štátne a verejné inštitúcie podľa pôsobnosti 

 

5.  

 
Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii  
 
Identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
 
Informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie  o primeranosti alebo odkaz na 
primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli 
sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.  
 
Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť 
osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii  
 

 
 

Prenos do tretej krajiny nebude realizovaný 
 

 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-48.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-49
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-51.odsek-1


6.  

 
Doba uchovávania osobných údajov 
 

 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Doba uchovávania osobných údajov 

 
Vedenie agendy študentov Určuje Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov a príslušné zákony 
vzťahujúce sa k Účelu spracúvania osobných údajov. 

Vedenie agendy integrovaných žiakov Určuje Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov a príslušné zákony 
vzťahujúce sa k Účelu spracúvania osobných údajov. 

Vedenie agendy mimoškolských a voľno časových aktivít žiakov Určuje Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov a príslušné zákony 
vzťahujúce sa k Účelu spracúvania osobných údajov. 

Projekt EÚ MŠVVaŠ SR 

Určuje Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov a príslušné zákony 
vzťahujúce sa k Účelu spracúvania osobných údajov. 

Propagácia mimoškolských aktivít školy – zverejňovanie fotografií 
na webovej stránke školy, školské tablo, Facebook, kronika školy 

Riadi sa: „Súhlas dotknutej osoby“, ktorý sa poskytuje individuálne 
na jednotlivé účely spracúvania osobných údajov. 

 

7.  

Práva Dotknutej osoby  

 
Práva Dotknutej osoby  

 
 

 

 

 

 

 
▪ požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej 

osoby,   

▪ požadovať opravu osobných údajov,  

▪ požadovať vymazanie osobných údajov,   

▪ právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

▪ namietať spracúvanie osobných údajov,  

▪ právo na  prenosnosť osobných údajov, 

▪ právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby 

a možnosť odvolania tohto súhlasu,  

▪ právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov  

 

 

8.  

 
Informácia, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov 
 

 
Zákonná požiadavka                    

(poskytovanie osobných údajov) 
 

 
Zmluvná požiadavka (poskytovanie 

osobných údajov) 

 
Požiadavka potrebná na uzavretie 

zmluvy 

Vedenie agendy študentov Projekt EÚ MŠVVaŠ SR x 

Vedenie agendy integrovaných žiakov  x 

Vedenie agendy mimoškolských 
a voľno časových aktivít žiakov 

 x 



 
Povinnosť Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a možné následky neposkytnutia osobných údajov Dotknutou 

osobou  

 
 

Osobitný predpis /Súhlas 
 

 
Osobné údaje 

 

 
Následky neposkytnutia 

 

Zákon č.395/2002 
Z.z. 

ÁNO / NIE  
 

Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, 
titul, e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Zákon č. 248/2008 Z.z. ÁNO / Nie  
 

Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Zákon č. 596/2003 Z.z. ÁNO / NIE Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Zákon č. 305/2005 Z.z. ÁNO /  NIE Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Zákon č. 678/2004 Z.z. ÁNO /  NIE Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Vyhláška MŠ SR č. 
320/2008 Z.z. o škole 
v znení vyhlášky č. 
224/2011 Z.z. 

ÁNO / NIE Dotknutá osoba: Meno a priezvisko, 
Dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
trvalého bydliska, e-mailová adresa, 
ročník, trieda 
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, adresa pobytu, 
kontaktné číslo 

Zákonná povinnosť 

Súhlas Dotknutej 
osoby  

ÁNO Fotografia, Videozáznam, Meno 
a priezvisko, trieda,  

Nezverejnenie osobného údaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  

 
Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania  
 
 
Práva Dotknutej osoby  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane 
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú 
alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 
 
Vyššie uvedené ustanovenie sa neuplatňuje, ak je 
rozhodnutie  
▪ nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie 

zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom, 

▪ vykonané na základe osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené 
aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a 
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

▪ založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 
 

 
 
 

 
Poučenie:  
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o 
inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa bodov 7 – 10  ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať 
osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.  Ustanovenie predchádzajúcej vety sa  neuplatní v 
rozsahu, v akom boli informácie Dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov. 
 

 
Dotknutá osoba prehlasuje, že v prípade akýchkoľvek požiadaviek vyplývajúcich z práva dotknutej osoby podľa 
GDPR berie na vedomie, že môže kontaktovať  „Zodpovednú osobu“, ktorá v rámci zákonných povinností je 
povinná sa zaoberať požiadavkami dotknutej osoby. 
 

  
 
 

Dotknutá osoba /  zákonný zástupca berie na vedomie, že vyššie uvedené informácie poskytuje prevádzkovateľ  v 
zmysle platných právnych predpisov.  
Dotknutá osoba / zákonný zástupca berie na vedomie, že  budú podrobné informácie ohľadne GDPR zverejnené 
na web stránke prevádzkovateľa. 


