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Klasifikácia 

 
Smernica o ochrane osobných údajov má dôverný charakter. Informácie obsiahnuté v tomto 

dokumente je zakázané reprodukovať, kopírovať, distribuovať, zapožičiavať, poskytovať, 

sprístupňovať  alebo predávať tretím osobám. Taktiež je zakázané tieto informácie modifikovať 

alebo meniť akýmikoľvek inými prostriedkami automatizovaného alebo neautomatizovaného 

spracúvania bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.  

Tento dokument je vypracovaný autorom výlučne pre prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ani žiadna 

tretia osoba nie je oprávnená použiť tento dokument ani údaje z neho pre vlastnú potrebu alebo 

pre potrebu inej osoby.  

 

 

 

Identifikácia prevádzkovateľa 

 
Úradný názov:  Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 

Sídlo:                              Kadnárova 7, 834 14  Bratislava 

IČO:                                30 775 400 

Zast.:   Ing. Jana Mašlejová, riaditeľka 
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Článok 1 

Pôsobnosť smernice 
 

1. Táto smernica upravuje postupy prevádzkovateľa, jeho zamestnancov, prípadne ďalších 

osôb pri nakladaní s osobnými údajmi, pravidlá pre získavanie, zhromažďovanie, 

ukladanie, používanie, šírenie a uchovávanie osobných údajov v jednotlivých 

informačných systémoch. Smernica zároveň upravuje niektoré povinnosti 

prevádzkovateľa, jeho zamestnancov, prípadne ďalších osôb pri nakladaní s osobnými 

údajmi.  

2. Táto smernica je záväzná pre prevádzkovateľa a jeho zamestnancov. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 
 

1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju 

možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad  meno, 

priezvisko, druh a adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, email, tel. č., podpis, ale 

aj lokalizačné údaje, či online identifikátor. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý 

je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 

sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

2. Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií 

s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa 

považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchová-

vanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie 

prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinova-

nie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia 

s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.   

3. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky spracú-

vania. Prevádzkovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt. Prevádzkovateľ sa odlišuje od iných subjektov, ktoré spracú-

vajú osobné údaje (napr. sprostredkovateľ) tým, že určí účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov. Prevádzkovateľom je vaša škola.  

4. Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na 

základe jeho poverenia. Sprostredkovateľom je napríklad externý účtovník, ktorý pre vás 

spracúva osobné údaje za účelom vedenia účtovníctva.  

5. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje 

sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. vaši zamestnanci či žiaci. 

6. Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa 

určitých kritérií na vymedzený účel. 

 

Článok 3 

Základné ciele prevádzkovateľa 
 

1. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ smeruje k naplneniu nasledovných cieľov:  

a) dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov; 

b) spracúvanie osobných údajov na niektorom z právnych základov; 

c) spracúvanie len nevyhnutných osobných údajov na dosiahnutie vymedzeného účelu 

spracúvania osobných údajov; 

d) uchovávanie osobných údajov len po nevyhnutnú dobu;  

e) informovanie zákazníkov o spracúvaní osobných údajov vo vašej firme; 

f) zabezpečenie mlčanlivosti zamestnancov; 

g) dodržanie zákonných podmienok pri poverení sprostredkovateľa na spracúvanie 

osobných údajov; 
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h) prijatie primeraných bezpečnostných opatrení.  

 

Článok 4 

Základné zásady 

 
1. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava prevádzkovateľ tieto zásady spracúvania 

osobných údajov: 

a) zásada zákonnosti 

Osobné údaje môžete spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo 

a transparentne. V rámci tejto zásady musíte dotknutú osobu informovať 

o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spra-

cúvať v súlade s týmito informáciami. Spracúvať osobné údaje môžete len na 

niektorom z právnych základov stanovených GDPR, pričom ste povinný dodržiavať 

nie len GDPR a zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne 

predpisy.  

b) zásada obmedzenia účelu  

Osobné údaje môžete získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený 

a legitímny účel. Ďalej spracúvať takto získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je 

zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.  

c) zásada minimalizácie údajov 

Spracúvať môžete len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpo-

vedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Nemôžete spra-

cúvať také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na 

dosiahnutie stanoveného účelu.  

d) zásada správnosti 

Spracúvať môžete len správne a aktuálne osobné údaje. Ak zistíte, že osobné údaje 

nie sú správne, musíte prijať všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vyma-

zanie.  

e) zásada minimalizácie uchovávania 

Osobné údaje môžete spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie 

stanoveného účelu. Keď ste spracúvanie na daný účel skončili, je potrebné osobné 

údaje zlikvidovať. 

f) zásada integrity a dôvernosti 

Ste povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré spracúvate. Za týmto úče-

lom musíte prijať primerané technické a organizačné opatrenia, ako napríklad šifro-

vanie alebo pseudonymizáciu.  

g) zásada zodpovednosti 

Skutočnosť, že spracúvate osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane 

osobných údajov a dodržiavate všetky svoje povinnosti, ste povinný zdokumentovať, 

aby ste vedeli splnenie jednotlivých povinností preukázať v prípade kontroly. 

 

Článok 5 

Práva dotknutých osôb 

 
1. Prevádzkovateľ kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby 

majú tieto práva: 

a) Právo na informácie 

Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúvate, má právo na informácie, ktoré 

stanovuje GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom ste povinný 

prijať vhodné opatrenia, aby ste tieto informácie dotknutej osobe poskytli. 

Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo 

v listinnej forme. Informácie musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, 

zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. 
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b) Právo na prístup k údajom 
Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúvate, má právo získať od vás potvrdenie 

o tom, či spracúvate jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúvate, má 

právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.   
c) Právo na opravu 

Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak vás 

o to požiada, musíte nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.  
d) Právo na vymazanie 

V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje spracúvate, právo na vymazanie jej 

osobných údajov. Ak sú splnené zákonné podmienky, ste povinný jej údaje vymazať.  
e) Právo na obmedzenie spracúvania 

V určitých prípadoch má osoba, ktorej údaje spracúvate, právo na obmedzenie 

spracúvania jej osobných údajov. Počas obmedzenia spracúvania môžete jej údaje 

len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôžete.  
f) Právo na prenosnosť údajov 

Pokiaľ spracúvate osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej 

osoby, môže vás požiadať, aby ste jej osobné údaje poskytli vo forme, ktorá 

umožňuje prenos inému prevádzkovateľovi.  
g) Právo namietať 

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej 

údajov.  
h) Právo odmietnuť profilovanie 

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom 

automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  
2. Dotknutým osobám prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčuje, nekladie im prekážky. Preto 

vytvoril systém, prostredníctvom ktorého by mohli dotknuté osoby uplatňovať svoje práva.  

3. Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú 

poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným 

spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, mailom 

alebo zverejnením na webovom sídle.  

4. Prevádzkovateľ umožní dotknutým osobám uplatňovať svoje práva.  

5. Prevádzkovateľ upraví podmienky prijímania a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb 

v samostatnej smernici. 

 

Článok 6 

Podmienky spracúvania osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovných informačných systémoch: 

• mzdy a personalistika 

• BOZP 

• evidencia uchádzačov o zamestnanie  

• účtovníctvo 

• evidencia návštevníkov 

• archív a registratúra 

• evidencia žiakov 

• uchádzači o štúdium 

• školské preukazy žiakov 

• evidencia úrazov 

• štipendiá 

• zverejňovanie na webe  

• krúžky 

• detské tábory  
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• školská knižnica 

• žiadosti podľa info zákona 

• sťažnosti 

• rada školy 

• školský časopis, publikácie 

• nájomné zmluvy  

• kamerový systém - monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti (prístup 

žiakov) 

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch na právnom zá-

klade – plnenie zmluvnej povinnosti, plnenie zákonnej povinnosti alebo na základe súhla-

su dotknutej osoby. Pokiaľ sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje súhlas, prevádz-

kovateľ je povinný zabezpečiť súhlas, ktorý spĺňa podmienky stanovené v platnej legislatí-

ve. Bez platného súhlasu je spracúvať osobné údaje v týchto prípadoch zakázané.  

3. Prevádzkovateľ je povinný spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje na 

naplnenie uvedených účelov.  

4. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím osobám, len ak je na to právny dôvod.  

5. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov len takých sprostredkovate-

ľov, ktorí poskytujú primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov. Sprostredkovateľa 

poverí na základe zmluvy uzatvorenej v písomnej forme, ktorá spĺňa všetky obsahové ná-

ležitosti podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

6. Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje, sú povinní dodržiavať túto 

smernicu, GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalej sú povinní 

postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý za-

mestnanec bol zmluvne zaviazaný k mlčanlivosti.  

7. Prevádzkovateľ vedie záznamy o spracovateľských činnostiach pre uvedené informačné 

systémy. Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, prevádzkovateľ vykoná posúdenie vply-

vu na ochranu údajov a konzultuje zvyškové riziká s Úradom na ochranu osobných údajov.  

8. Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať súlad spracúvania osobných údajov s GDPR. 

9. Prevádzkovateľ pravidelne, raz za kalendárny rok a vždy keď dôjde k zmene podmienok 

spracúvania osobných údajov opätovne posúdi povinnosti, ktoré mu v súvislosti so spra-

cúvaním osobných údajov vznikajú a tieto zdokumentuje.  

10. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na dosiahnu-

tie stanoveného účelu a splnenie zákonnej povinnosti. Po uplynutí tejto doby osobné úda-

je zlikviduje. Doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu školy 

11. Po uplynutí stanovenej lehoty prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov. 

Likvidácia dokumentov v listinnej forme sa uskutoční ich skartáciou. Likvidácia 

dokumentov v elektronickej forme sa uskutoční ich vymazaním zo všetkých úložísk, 

vrátane záloh. 

 

Článok 7 

Špecifikácia jednotlivých informačných systémov 

 

Uchádzači o zamestnanie 

1. Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie, v nasledovnom 

rozsahu: 

• meno, priezvisko a titul 

• bydlisko 

• dátum narodenia 

• tel.č. 

• e-mail 

• vzdelanie 

• posledné zamestnanie 
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• ďalšie údaje uvedené v životopise 

• podpis 

2. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii riaditeľky  

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby.  

 

Mzdy a personalistika 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• zamestnanci a osoby pracujúce na dohodu 

• manžel/manželka, deti zamestnanca, 

• bývalí zamestnanci. 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:  

• titul, 

• meno 

• priezvisko, 

• rodné priezvisko, 

• dátum narodenia a miesto narodenia, 

• rodné číslo, 

• pohlavie, 

• rodinný stav, 

• adresa a druh pobytu, 

• štátna príslušnosť, 

• národnosť 

• štátne občianstvo, 

• spôsobilosť na právne úkony, 

• údaje o dosiahnutom vzdelaní, 

• údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii, 

• zamestnávateľ 

• údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, 

• dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických, zamestnancov, 

odborná prax odborných zamestnancov, 

• kategória, 

• podkategória, 

• kariérový stupeň, 

• kariérová pozícia, 

• základný úväzok, 

• údaje o odmeňovaní, 

• absolvované kontinuálne vzdelávanie, 

• osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach 

a vzdelávacích aktivitách, 

• údaje o získaných kreditoch, 

• dochádzka, 

• údaje o odpracovanom čase, 

• údaje  o bankovom účte 

• ročný úhrn vyplateného dôchodku, 

• druh poberaného dôchodku, 

• mzdové ohodnotenie, 

• zdravotná poisťovňa, 

• údaje o pracovnej neschopnosti, 

• údaje o dôležitých osobných prekžkach v práci, 
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• údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 

• údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, 

• údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 

narodenia, 

• údaje uvedené v životopise 

• údaje z potvrdenia o predchádzajúcom zamestnaní, 

• údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

• údaje o priznaní dôvodku, o druhu dôchodku 

• údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, 

• údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského príspevku do odborovej 

organizácie, 

• fotografia, 

• podpis 

• email 

• tel. č.  

• fotokópie preukazu poistenca, občianskeho preukazu 

• fotokópie školských diplomov, 

• fotokópie rodných listov detí 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: 

• plnenie zmluvnej povinnosti 

• plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona 

• súhlas 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po neobmedzenú dobu.   

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov:  

• mzdovú účtovníčku A/C ALGEBRA s.r.o., IČO: 43997597 na základe Zmluvy o 

poverení na spracúvanie osobných údajov v zmysle § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov na účel 

vedenia mzdovej agendy 

• IT technik - EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, IČO:46599231 
– vyhľadávanie a obnova dát v prípade potreby 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:  

• Daňový úrad 

• Zdravotná poisťovňa 

• Sociálna poisťovňa 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania, 

• Ústav informácií a prognóz školstva 

• CKM SYSTS (za účelom vydávania ITIC karty) 

• Doplnkové dôchodkové sporiteľne 

• Dôchodkové správcovské spoločnosti 

• Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kotroly a dozoru (napr. inšpektorát 

práce) 

• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

• Súd, orgány činné v trestnom konaní 

• Exekútor 

• Iný oprávnený subjekt 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje:  
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• na webovej stránke www.sosmis.sk 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme zo zaslaných životopisov, 

motivačných listov, prihlašiek do výberového konania a iných dokumentov poskytnutých 

dotknutou osobou v listinnej forme a v elektronickej forme zo životopisov, žiadostí 

o zaradenie do výberového konania a ďalších dokumentov zaslaných dotknutou osobou 

elektronickou poštou alebo inak poskytnutých v elektronickej forme za účelom 

uzatvorenia pracovnej zmluvy a splnenie si povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho 

vzťahu.   

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj ekletronickej forme. 

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v  uzamykateľnom kontajneri v kancelárii 

tajomníčky-personalistky. Tieto priestory sú zabezpečené pomocou uzamykateľných 

bezpečnostných dverí.  Prístup k osobným údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka 

• tajomníčka 

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe: 

• elektronický program dochádzky za použitia ITIC karty (säčasť aSc Agendy) 

• aScAgenda – tento program a osobné údaje v ňom spracúvané sú uložené na 

serveri, na ktorý sa pripájajú prac. počítače  

• online aplikácia RIS (Rezortný informačný systém) – prostredníctvom aplikácie 

poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu online formulára Ústavu 

informácié a prognóz školstva. Prístup je zabezpečený heslom, ktoré určilo MŠ. 

Prístup do RIS má riaditeľka.  

Prístup k osobným údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka 

• tajomníčka-personalistka 

14. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Server sa zálohuje na externý disk asi raz za týždeň/2 týždne. 

aSc Agenda sa zálohuje každý týždeň 

 

BOZP 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb: školení zamest-

nanci a žiaci 

1. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje o zamestnancoch: 

• titul,  

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa pobytu a druh pobytu, 

• kariérová pozícia, 

• podpis, 

• email, 

• tel. č.  

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 

3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po neobmedzenú dobu. 

4. Školenie žiakov zabezpečuje prevádzkovateľ a na školenie zamestnancov poverili spro-

stredkovateľa: 

• STOLAMED PLUS s.r.o., IČO: 44876530 

5. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: nie 

6. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje žiadnym príjemcom: nesprístupňuje 

7. Prevádzkovateľ 

prenáša osobné údaje do tretích krajín: neprenáša 
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8. Prevádzkovateľ 

zverejňuje osobné údaje: nezverejňuje 

9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z pracovných zmlúv a iných dokumentov v listinnej a 

v elektronickej forme.  

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v neautomatizovaných prostriedkoch 

spracúvania.  

11. Osobné údaje obsiahnuté v listinných dokumentoch sú uložené v kancelárii riaditeľky 

v uzamykateľnej skrini. Kancelária je zabezpečená pomocou uzamykateľných dverí.  Prí-

stup k osobným údajom majú nasledovné osoby: 

• Riaditeľka,  

• Triedni učitelia, 

• Hospodárka školy.   

 

Účtovníctvo 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• zamestnanci a osoby pracujúce na dohodu, 

• žiaci,  

• zákonní zástupcovia žiakov 

• zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• titul, 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• číslo bankového účtu, 

• údaje o platbách, 

• tel.č., 

• email, 

• podpis.  

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov:  

IT technik - EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, IČO:46599231 – 
vyhľadávanie a obnova dát v prípade potreby 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:  

• Sociálna poisťovňa 

• Zdravotná poisťovňa 

• Daňový úrad 

• Iný oprávnený subjekt 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: nezverejňuje 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje zo zmlúv, objednávok, mzdových listov, poštových 

poukážok a iných dokumentov poskytnutých dotknutou osobou.  

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj elektronickej forme, ako napr. faktúry, poštová poukážka na 

zaplatenie.  
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12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnom kontajneri v kancelárii 

ekonómky-účtovníčky, tieto priestory sú zabezpečené pomocou uzamykateľných 

bezpečnostných dverí. Prístup k osobným údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka, 

• ekonómka-účtovníčka 

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe iSPIN, VEMA , MS Word. 

Program iSPIN je program na vedenia účtovníctva zriadený a prevádzkovaný spoločnosťou 

Asseco Solutions, a.s.. Osobné údaje sú uložené na serveri prevádzkovateľa. Prístup je 

zabezpečený heslom. Každá oprávnená osoba má svoje heslo, pridelené spoločnosťou. 

Prístup k osobným údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka 

• ekonómka-účtovníčka 

14. Prevádzkovateľ zálohuje osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Údaje obsiahnuté v programoch VEMA a iSPIN sa zálohujú na server prevádzkovateľa. 

 

Uchádzači o štúdium 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• uchádzači o štúdium 

• zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje na vymedzený účel: 

• meno, 

• priezvisko, 

• rodné číslo, 

• vyučovací jazyk, 

• štátne občianstvo, 

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• výchovno-vzdelávacie výsledky na základnej škole, 

• meno zákonného zástupcu, 

• priezvisko zákonného zástupcu, 

• adresa zákonného zástupcu, 

• kontakt na zákonného zástupcu, 

• bodové hodnotenie, 

• podpis. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP. 

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: neposkytuje 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: nezverejňuje 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme z prihlášky na štúdium, potvrdenia 

o zdravotnom stave, fotokópií vysvedčení a iných dokumentov odovzdaných dotknutou 

osobou v listinnej alebo v elektronickej forme.  

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj eletronickej forme.  

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii zástupkyne. 

Kancelária je zabezpečená uzamykateľnými dverami . Prístup k osobným údajom majú 

nasledovné osoby: 
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• Riaditeľka, 

• Zástupkyňa, 

• tajomníčka-personalistka. 

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  aScAgenda a MS Office. 

Osobné údaje sú uložené na serveri. Na vstup oprávnených osôb do informačného 

systému sa vyžaduje užívateľské meno a heslo. Každá oprávnená osoba má svoje heslo. 

Prístup k osobným údajom majú nasledovnú osoby: 

• Riaditeľka, 

• Zástupkyňa, 

• tajomníčka-personalistka, 

14. Prevádzkovateľ zálohuje osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Údaje obsiahnuté v informačnom systéme MS Office sa zálohujú na server 

prevádzkovateľa. 

 

Evidencia žiakov 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• žiaci,  

• zákonní zástupcovia žiakov. 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje o žiakoch: 

• meno, 

• priezvisko, 

• dátum narodenia, 

• miesto narodenia, 

• adresa a druh pobytu, 

• rodné číslo, 

• štátna príslušnosť, 

• národnosť, 

• zaradenie do triedy, 

• údaje o fyzickom zdraví a duševnom zdraví, 

• údaje o zdravotnom stave, 

• mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickej a špeciálnopedagogickej 

diagnostiky, 

• údaje o predchádzajúcom vzdelaní, 

• údaje na lekárskom potvrdení, 

• údaje o vzdelávacích aktivitách, 

• údaje o študijných výsledkoch, 

• tel.č. 

• fotografia, 

• fotokópia rodného listu, 

• fotokópia preukazu poistenca, 

a nasledovné osobné údaje o jeho zákonných zástupcoch: 

• titul 

• meno, 

• priezvisko, 

• povolanie, 

• adresa zamestnávateľa, 

• adresa a druh pobytu, 

• tel.č., 

• email, 

• podpis. 
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3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov 

• súhlas dotknutej osoby.  

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov:  

- Externí učitelia – živnostníci a právnické osoby 

- IT technik - EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, 
IČO:46599231 – vyhľadávanie a obnova dát v prípade potreby 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania 

• Zriaďovateľ školy 

• Zdravotná poisťovňa a účely úrazového poistenia žiaka 

• CKM  (za účelom vydania ISIC karta) 

• Úrad práce sov. vecí a rodiny 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: na webovom sídle prevádzkovateľa 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme zo prihlašiek na štúdium  a ďalších 

dokumentov poskytnutých dotknutou osobou v listinnej alebo elektronickej forme. 

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj elektronickej forme.  

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v  kancelárii zástupkyne a 

triednych učiteľov. Uvedené priestory sú zabezpečené uzamykateľnými dverami. Prístup 

k týmto údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka, 

• zástupkyňa,  

• tajomníčka-personalistka, 

• triedni učitelia. 

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  aScAgenda a MS Office. 

aScAgenda je program určený pre školy, ktorý obsahuje nástroje na evidenciu 

a spracovanie údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, 

tlač vysvedčení, elektronickej žiackej knižky až po ukončenie štúdia. Súčasťou 

informačného systému žiaci a ich zákonní zástupcovia je vedenie elektronickej žiackej 

knižky na internetovej stránke www.sosmis.edupage.sk. Zákonní zástupca žiaka sa 

prihlasuje do elektronickej žiackej knižky za použitia prihlasovacieho mena a hesla.  

14. aScAgenda je uložená na serveri. Prístup je zabezpečený heslom. Každá oprávnená osoba 

má svoje heslo, ktoré bolo pridelené riaditeľkou.   

15. Osobné údaje sú uložené na serveri. Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka, 

• zástupkyňa,  

• tajomníčka-personalistka, 

• triedni učitelia. 

16. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Údaje obsiahnuté v programe aScAgenda sa zálohujú na server prevádzkovateľa a server 

sa zálohuje 1 x do týždňa.  
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Školské preukazy 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v tomto IS v pozícii sprostredkovateľa.  

2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• zamestnanci, 

• žiaci, 

ktorí požiadali o vydanie ISIC/ITIC karty. 

3. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje žiakov: 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• dátum narodenia, 

• tel.č., 

• email. 

a nasledovné osobné údaje zamestnancov: 

• meno 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• dátum narodenia, 

• tel.č., 

• email.  

4. Prevádzkovateľ získava tieto osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa a následne ich 

odovzdáva prevádzkovateľovi, ktorým je CKM SYST a Emtest-SK s.r.o. 

5. Prevádzkovateľ neuchováva osobné údaje. 

6. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme v žiadosti o vydanie preukazu ISIC 

alebo ITIC. Žiadosti odovzdá prevádzkovateľovi.  

 

Evidencia úrazov 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• žiaci, ktorí utrpeli úraz u prevádzkovateľa 

• zákonní zástupcovia žiakov, ktorí utrpeli úraz. 

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na vypracovanie Záznamu 

o registrovanom školskom úraze podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 4/2009-R 

a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení 

niektorách zákonov v znení neskorších predpisov 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti  

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP. 

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:  

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Zdravotná poisťovňa 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: nezverejňuje 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od osoby, ktorá utrpela úraz.  

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných a 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej a elektronickej forme.  

17. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii zástupkyne 

školy a v kabinete telesnej výchovy. Kancelária je zabezpečená uzamykateľnými dverami. 

Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: 
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• Zástupkyňa 

• Riaditeľka.  

18. Osobné údaje sa zasielajú prostredníctvom online aplikácii www.uips.sk.   

 

Zverejňovanie na webe 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• zamestnanci, 

• žiaci. 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zamestnancov: 

• meno, 

• priezvisko, 

• pracovná pozícia, 

• email, 

• tel.č., 

• rozvrh, 

• fotografia 

a nasledovné osobné údaje žiakov: 

• meno, 

• priezvisko, 

• zaradenie do triedy, 

• rozvrh, 

• fotografia. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• súhlas so spracúvaním osobných údajov 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu – pokým trvá právny vzťah 

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: neposkytuje 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: správca webu 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných prostriedkoch 

spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté v dokumentoch v elektronickej forme.  

19. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  edupage (aScAgenda) 

a Wordpress.  Osobné údaje sú uložené na serveri webhosting Atlantis. Prístup k týmto 

údajom majú nasledovné osoby: riaditeľka a poverené osoby 

20. Zverejňovanie fotografií na FB page prevádzkovateľa.  

10. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: webhosting 

 

 

Krúžky 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• žiaci navštevujúci záujmové krúžky a ich zákonní zástupcovia 

2. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje buď ako prevádzkovateľa – vlastní krúžky alebo 

ako sprostredkovateľ.  

3. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje na vymedzený účel: 

• meno, 

• priezvisko,  

• adresa a druh pobytu 

• dátum narodenia, 

• zaradenie do triedy, 

• údaje o navštevovanom záujmovom krúžku, 

http://www.uips.sk/
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• meno a priezvisko zákonného zástupcu, 

• adresa a druh pobytu zákonného zástupcu, 

• tel.č. zákonného zástupcu 

• email zákonného zástupcu. 

4. Prevádzkovateľ bol ako sprostredkovateľ poverený získaním a odovzdaním osobných 

údajov o záujemcoch o krúžky nasledovnými osobami:  

- Futbalový klub Rača,  

- Externí učitelia 

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti  

6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu podľa RP.  

7. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril  

8. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: 

- Externí učitelia (dostanú iba menný zoznam žiakov a druh krúžku)  

9. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

10. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

11. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: na webovom sídle prevádzkovateľa 

12. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z prihlášky na záujmový krúžok alebo z iných 

dokumentov poskytnutých dotknutou osobou v listinnej alebo elektronickej forme.  

13. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj elektronickej forme.  

14. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii zástupkyne 

a vedúci krúžku. Uvedené priestory sú zabezpečené uzamykateľnými dverami. Prístup 

k týmto údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka, 

• zástupkyňa, 

• vedúci krúžku. 

15. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe aSc agenda . Osobné 

údaje sú uložené na serveri.  Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: 

• riaditeľka, 

• zástupkyňa, 

• vedúci krúžku. 

Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Údaje obsiahnuté v programe aSc agenda sa zálohujú na server prevádzkovateľa.  

 

 

Správa registratúry 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• prijímatelia a odosielatelia z úradnej korešpondencie 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• titul, 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• email, 

• tel.č., 

• podpis. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 
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4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v registratúrnom denníku/knihe došlej 

a odoslanej pošty po dobu podľa RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa: nepoveril 
6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím osobám: 

• Ministerstvo vnútra SR 

• iný oprávnený subjekt 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do tretích krajín: neprenáša 
9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme z poštových zásielok a v elektronic-

kej forme emailom. 

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj neautomatizova-

ných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté v dokumentoch v listinnej 

a elektronickej forme. 

11. Osobné údaje v listinnej forme sú obsiahnuté v poštových zásielkach a registratúrnom 

denníku. Registratúrne denníky sú umiestnené v kancelárii tajomníčky-personalistky. 

Uvedené priestory sú zabezpečené pomocou uzamykateľných dverí. Oprávnenie preberať 

poštové zásielky adresované do vlastných rúk má tajomníčka, riaditeľka.   

12. Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej forme v programe elektronickej pošty. Každá 

oprávnená osoba má zriadenú vlastnú adresu a schránku elektronickej pošty. Prístup je 

zabezpečený heslom. 

13. Prevádzkovateľ má zriadenú el. schránku na www.slovensko.sk,. Prístup má riaditeľka 

prostredníctvom OP.  

14. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom:  

Osobné údaje obsiahnuté v programe elektronickej pošty sa zálohujú na server 

prevádzkovateľa. 

 

Evidencia návštevníkov 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb: návštevníci pre-

vádzkovateľa 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• titul, 

• meno, 

• priezvisko, 

• čas príchodu a odchodu, 

• účel návštevy, 

• podpis. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• oprávnený záujem prevádzkovateľa. 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu podľa RP.  
5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa: vrátnik 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím osobám: neposkytuje 
7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do tretích krajín: neprenáša 
9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v listinnej forme z nahliadnutia do dokladu totož-

nosti a z knihy návštev, kam dotknutá osoba zapíše svoje údaje.  

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v neautomatizovaných prostriedkoch 

spracúvania.  

11. Osobné údaje sú obsiahnuté v knihe návštev vedenej v listinnej forme. Táto je uložená pri 

vstupe do budovy prevádzkovateľa na vrátnici. 

 

http://www.slovensko.sk/
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Detské tábory 

 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• žiaci, ktorí sa prihlásili na detský tábor a ich zákonní zástupcovia 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje na vymedzený účel: 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• dátum narodenia, 

• údaje o detskom tábore, 

• meno a priezvisko zákonného zástupcu, 

• adresa a druh pobytu zákonného zástupcu, 

• tel.č. zákonné zástupcu, 

• email zákonného zástupcu. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zmluvnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov:  

- Externí pracovníci 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: nie 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nie 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: nie 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: fotografie na webovom sídle prevádzkovateľa 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z prihlášky do detského tábora a z iných 

dokumentov poskytnutých dotknutou osobou v listinnej alebo elektronickej forme. 

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj eletronickej forme.  

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii riaditeľky, 

ktorá je zabezpečená uzamykateľnými dverami.  Prístup k týmto údajom majú nasledovné 

osoby: riaditeľka, zástupkyňa, poverené osoby.  

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  MS Office.  Osobné údaje 

sú uložené na serveri. Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: riaditeľka 

a poverené osoby.  

14. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Zálohovanie serveru 1 x do týždňa 

 

Školská knižnica 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• osoby, ktoré si vypožičali knihu z knižnice 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje na vymedzený účel: 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu 

• tel.č., 

• email, 

• predmet vypožičania, 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP. 
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5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nie 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: nie  

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nie 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: nie 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: nie 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z prihlášky do školy. Každý dostane preukaz.  

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v neautomatizovaných prostriedkoch 

spracúvania.  

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v školskej knižnici.  Uvedené priestory sú 

zabezpečené uzamykateľnými dverami. Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: 

knihovníčka, riaditeľka.  

Nájomné zmluvy 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

nájomníci 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:  

• titul,  

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu,  

• dátum narodenia,  

• číslo bankového účtu,  

• predmet nájmu, 

• tel.č., 

• email, 

• podpis. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zmluvnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP. 

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: neposkytuje 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z dokladov predložených dotknutou osobou, nájom-

ných zmlúv a ďalších dokumentov poskytnutých dotknutou osobou v listinnej alebo elek-

tronickej forme.  

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v neautomatizovaných prostriedkoch 

spracúvania.  

11. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini u ekonómky/hospodárky. 

Prístup k osobným údajom majú nasledovné osoby: ekonómka/hospodárka a riaditeľka 

 

Rada školy 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• členovia rady školy 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• titul, 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• tel.č., 

• email.  
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3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov: 

nie 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: 

- zriaďovateľovi 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nie 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: nie 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje osobné údaje: zoznam na webovom sídle 

10. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z výberového konania členov školskej rady a iných 

dokumentov poskytnutých dotknutou osobou v listinnej alebo elektronickej forme.   

11. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj elektronickej forme.  

12. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini u predsedníčky rady školy 

a fotokópie u riaditeľky. Uvedené priestory sú zabezpečené uzamykateľnými dverami. 

Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: riaditeľka a predsedníčka rady školy.  

13. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  MS Office. Osobné údaje 

sú uložené na serveri. Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: riaditeľka 

a predsedníčka rady školy. 

14. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

- Raz za týždeň záloha serveru 

 

 

Žiadosti podľa info zákona 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• osoby, ktoré požiadali o informácie na základe zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám 

• dotknuté osoby v súlade s § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• titul, 

• meno 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• obsah žiadosti, 

• podpis, 

• tel.č., 

• email,  

• spôsob vybavenia žiadosti, 

• iné osobné údaje poskytnuté žiadateľom alebo nevyhnutné na splnenie účelu.  

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších právnych predpisov. 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov: 

nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám: 

• zriaďovateľ 
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• obvodný úrad,  

• súd,  

• orgán činný v trestnom konaní,  

• správny orgán  

• alebo iný oprávnený subjekt 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nie 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z doručených žiadostí a ďalších dokumentov, ktoré 

získal od dotknutých osôb v súvislosti s vybavením žiadosti.  

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v automatizovaných aj 

neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania. Osobné údaje sú obsiahnuté 

v dokumentoch v listinnej aj elektronickej forme.  

11. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kacnelárii riaditeľky 

Prístup má en riaditeľka.  Uvedené priestory sú zabezpečené uzamykateľnými dverami.  

12. Osobné údaje v elektronickej forme sú spracúvané v programe  MS Office.  Osobné údaje 

sú uložené na serveri Prístup k týmto údajom majú nasledovné osoby: riaditeľka 

13. Prevádzkovateľ zálohujete osobné údaje nasledovným spôsobom: 

Záloha serveru 

Sťažnosti 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

• sťažovateľ, 

• zástupca sťažovateľa, 

• iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavenie sťažnosti. 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• meno, 

• priezvisko, 

• adresa a druh pobytu, 

• obsah sťažnosti, 

• podpis, 

• tel.č., 

• email, 

• spôsob vybavenia sťažnosti, 

• iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie sťažnosti. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

• plnenie zákonnej povinnosti na základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v zení 

neskorších právnych predpisov.  

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP.  

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov n vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nepoveril 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:  

• orgány verejnej správy a iné orgány v rámci poskytnutej súčinnosti. 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: 

• sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka. 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z doručenej sťažnosti a iných dokumentov, ktoré 

mu poskytli dotknuté a iné osoby za účelom vybavenia sťažnosti.  

10. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v neautomatizovaných prostriedkoch 

spracúvania.  

11. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini v kancelárii riaditeľka, 

ktorá k ním má prístup.  Uvedené priestory sú zabezpečené uzamykateľnými dverami.  
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Školský časopis 

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:  

Žiaci a zamestnanci ktorých údaje sú publikované 

2. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: 

• meno, 

• priezvisko, 

• zaradenie do triedy, 

• fotografia 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vymedzený účel na právnom základe: 

- súhlas 

4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu RP. 

5. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel nasledovných 

sprostredkovateľov: nie 

6. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:  neposkytuje 

7. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje nasledovným príjemcom: nesprístupňuje 

8. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do nasledovných tretích krajín: neprenáša 

9. Prevádzkovateľ zverejňuje časopis na webovom sídle www.genezis.sk..  

10. Publikácie sa vedú len v elektronickej forme na webovom sídle. Uložené sú na serveri EXO 

Technologies, IČ: 36485161  

 

Článok 8 

Pokyny pre zamestnancov 

 

1. Všetky dokumenty v listinnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje, sú trvalo uložené 

v uzamykateľných skriniach v priestoroch prevádzkovateľa. V prípade potreby sú 

poskytnuté zamestnancovi, ktorý je povinný zabezpečiť ich ochranu. Zamestnanec je 

povinný dokumenty uchovávať tak, aby nezostali voľne položené v priestoroch, kde sa 

vyskytujú tretie osoby, bez jeho dozoru. V triedach sa dokumentácia uschováva 

v uzamykateľných zásuvkách alebo skriniach.  

2. Prístup do programov na spracúvanie osobných údajov majú zamestnanci podľa svojho 

pracovného zaradenia. Prístup do každého programu je zabezpečený heslom. 

Zamestnanci sú povinní svoje prístupové kódy a heslá chrániť.  

3. Pri práci v programe na spracúvanie osobných údajov  nesmú zamestnanci opúšťať 

počítač bez odhlásenia sa, nemôžu nechať nahliadať žiadnu inú osobu a musia chrániť 

utajenie prihlasovacieho hesla a v prípade nebezpečenstva jeho prezradenia ho ihneď 

(v spolupráci so správcom siete) zmeniť.  

4. Zamestnanci neposkytujú bez právneho dôvodu žiadnou formou osobné údaje dotknutých 

osôb cudzím osobám a inštitúciám, teda ani telefonicky ani mailom ani pri osobnom 

stretnutí.  

5. Zverejňovať osobné údaje dotknutých osôb je možné len s ich súhlasom, pokiaľ 

prevádzkovateľ nezaložil takéto spracúvanie osobných údajov na inom právnom základe.  

6. Pokiaľ sú pre vedenie dokumentácie využívané formuláre a software, je nutné vykonať 

kontrolu, či nepožadujú alebo neponúkajú evidenciu nadbytočných údajov a tieto údaje 

nespracovávať.  

7. Zamestnanci spracúvajú len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na 

dosiahnutie stanoveného účelu a ktorých spracúvanie vyplýva z ich pracovnej náplne. 

8. Zamestnanci môžu spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvnej 

alebo zákonnej povinnosti alebo ak majú súhlas dotknutej osoby.  

9. Pokiaľ sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje súhlas, zamestnanci môžu spracúvať 

osobné údaje iba tej dotknutej osoby, ktorá preukázateľne poskytla prevádzkovateľovi 

súhlas.  

1. Osobné údaje sa uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. O likvidácii 

osobných údajov rozhoduje vedenie školy.  

http://www.genezis.sk/
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2. Každý zamestnanec  je povinný počínať si tak, aby neohrozil ochranu osobných údajov 

spracovávaných prevádzkovateľom.  
3. Ďalej je každý zamestnanec povinný zamedziť náhodnému a neoprávnenému prístupu 

k osobným údajom dotknutých osôb.  
4. Pokiaľ zamestnanec zistí porušenie ochrany osobných údajov, neoprávnené použitie 

osobných údajov, zneužitie osobných údajov alebo iné neoprávnené jednanie súvisiace 

s ochranou osobných údajov, bezodkladne zabráni ďalšiemu neoprávnenému nakladaniu, 

spravidla zabezpečiť zneprístupnenie, a ohlási túto skutočnosť vedeniu prevádzkovateľa.  
 

Článok 9 

Bezpečnosť údajov 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijal 

primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, 

povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení. Prijaté 

bezpečnostné opatrenia sú popísané v samostatnom dokumente.  

2. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred 

zneužitím. Pritom predovšetkým uchováva osobné údaje v priestoroch, na miestach, 

v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený 

a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb; iné osoby môžu získať prístup k osobným 

údajom len s povolením štatutárneho orgánu alebo inej poverenej osoby.  

3. Prevádzkovateľ aspoň raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní 

a spracovávaní osobných údajov. Vyhodnotenie môže byť vykonané podľa zvyklostí, 

spravidla sa spíše stručný záznam napr. zápis z porady vedenia. Ak sa zistí, že niektoré 

postupy sú zastaralé, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná prevádzkovateľ bezodkladne 

nápravu.  

4. Prevádzkovateľ popíše jednotlivé prijaté bezpečnostné opatrenia do samostatného 

dokumentu „Popis bezpečnostných opatrení“.  

5. Prevádzkovateľ ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov.  

V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva 

a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ túto osobu vždy informuje a oznámi, aké 

opatrenia prijala na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom 

incidente prevádzkovateľ informuje Úrad na ochranu osobných údajov.  

 

 

V ......................................., dňa .................................... 

 

 

 

 

........................................................................................ 

                      Prevádzkovateľ  

 


