
 

 

Informácia o prístupe a spracovaní osobných údajov dotknutej osoby  

 v zmysle  §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 

 
 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany názov_spoločnosti ako 

prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto 

poskytujeme informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov 

 

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:   
 

Názov:  Základná škola 

Sídlo:   Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 

IČO:   317 807 76 

kontaktné údaje:  info@zsmedzilaba.eu;  02/43 63 11 03 

kontaktné údaje na DPO: Mgr. Barbora Holíková; barbora.holikova@proenergy.sk 

 

 

 

2. Účely spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa 
 

- uzatváranie, evidencia a správa zmlúv 

- evidencia žiakov, zákonných zástupcov, zamestnancov 

- evidencia a spracovanie predpisu úhrad  

- evidencia a spracovanie úhrad  

- evidencia neplatičov  

- príprava podkladov pre súdne vymáhanie nedoplatkov  

- aktívne súdne spory  

- vybavovanie sťažností 

- evidencia poistných udalostí a ich nahlasovanie poisťovniam  

- evidencia prijatej a odoslanej pošty 

- evidencia v rámci zákona o archívoch a registratúre 

- evidencia v rámci zákona o účtovníctve 

- evidencia v rámci zákona o starobnom a dôchodkovom poistení 

- evidencia v rámci školského zákona. 

 

3. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté niektoré osobné údaje:  

 
- zriaďovateľ 
- orgány verejnej správy podľa predpisu 

- orgány výkonu kontroly 
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- Ministerstvo školstva SR 

- dodávateľ programového vybavenia “e-Škola” na základe zmluvy 

- dodávateľ programového vybavenia “VEMA” na základe zmluvy 

- súdy  

- exekútori  

- poisťovne 

- bankové inštitúcie  

- zriaďovateľ 

- orgány činné v trestnom konaní 

- advokáti ... 
 

4. Doba uchovávania osobných údajov:  
 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb : 

 

- počas trvania  zmluvného vzťahu, po jeho skončení maximálne 10 rokov a zákona  

  o archívoch a registratúrach, prípadne iných predpisov a zákonov 

- v zmysle zákona o archivácii účtovných dokladov  

- spracovanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby , na  

  ktorú bol súhlas udelený. 

 

5. Práva dotknutej osoby :  

 
- právo požadovať prístup k osobným údajom  

- právo na opravu osobných údajov 

- právo na vymazanie osobných údajov 

- právo na obmedzenie osobných údajov  

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov  

- právo na prenosnosť osobných údajov 

- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať  

- právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z.  

- právo na informáciu či poskytovanie osobných údajov je zákonnou 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. 

 

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v Zákone 18/2018 Z. z. §19 ods. 1 až 4. 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v zmysle zákona 18/2018 Z. z. a ďalšími 

príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje 

práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými  prostriedkami. 

V prípade, že dotknutá osoba požiada  o ústne podanie informácií, informácie sa môžu 

poskytnúť len za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.  

 
 

 

 

          

__________________________ 

          Meno a priezvisko 

      V  zastúpení:  


