Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej
osoby
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
Nariadenie EÚ)

Prevádzkovateľ:
Školský internát, J. Švermu 1736/14,
960 01 Zvolen,
IČO: 00 163 791
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk
Účel spracúvania osobných
údajov.

Časopis Naše okno. Vydávanie internátneho časopisu
zo života ubytovaných študentov a ich pedagógov.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

•
•

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
verejnosť, ktorá si prečíta časopis.

Doba , na ktorú bol poskytnutý súhlas DO .
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.
Poskytuje ich na základe súhlasu so spracúvaním osobných
údajov.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Databáza uchádzačov o zamestnanie. Vedenie databázy
uchádzačov o zamestnanie s cieľom neskoršieho
obsadzovania voľných pracovných pozícií v
podmienkach prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Doba, na ktorú bol poskytnutý súhlas DO.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.
Poskytuje ich na základe súhlasu so spracúvaním osobných
údajov.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Evidencia dochádzky zamestnancov prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania.

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.

3 roky po skončení pracovného pomeru
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Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov by nemali zaevidovaný pracovný
čas a došlo by k porušeniu pracovnej disciplíny.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Evidencia doručenej a odoslanej pošty v rámci správy
registratúry.

Právny základ spracúvania.

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.
Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

10 rokov
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nie je možné prijať alebo odoslať
poštu pre dotknutú osobu.
Evidencia iných osôb, ktorí sú ubytovaní v internáte
prevádzkovateľa (okrem žiakov a študentov).
• Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a
registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (úplné
znenie - zákon č. 496/2008 Z. z.),
• zákon 404//2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
•Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
•cudzinecká polícia.
5 rokov
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nie je možné sa ubytovať u
Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Prezentovanie sa, propagovanie a informovanie
prostredníctvom internetovej stránky internátu.

Právny základ spracúvania.

•
•

Oprávnený záujem, ak je
právnym základom pre daný
účel spracúvania.

Šíriť dobré meno internátu a snaha získavať nových
ubytovaných.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

•
•

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
každý, kto navštívi internetovú stránku.

Po dobu trvania súhlasu DO a po dobu trvania účelu spracúvania
pri oprávnenom záujme.
Dotknuté osoby nie sú povinné poskytnúť osobné údaje.
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neposkytnutia takýchto údajov.
Účel spracúvania osobných
údajov.

Evidencia návštev prevádzkovateľa na vrátnici
internátu.

Právny základ spracúvania.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem, ak je
právnym základom pre daný
účel spracúvania.

Zabezpečiť bezpečnosť ubytovaných žiakov a študentov pred
vstupom nebezpečných alebo inak neoprávnených osôb.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

5 rokov od uskutočnenia návštevy
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nie je možné vstúpiť do
priestorov Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Vyhotovovanie a evidencia poverení pre oprávnené
osoby Prevádzkovateľa a vedenie ich zoznamu.

Právny základ spracúvania.

Nariadenie EÚ 2016/679, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa (ZO a vedenie internátu).

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.

5 rokov.

Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nie je možné, aby spracúvala
osobné údaje dotknutých osôb, čo môže viesť k porušeniu
pracovnej náplne, pretože nebude môcť vykonávať činnosti,
ktoré má uvedené medzi povinnosťami.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

Pedagogická dokumentácia. Evidencia ubytovaných
žiakov a študentov a pedagogických zamestnancov
školského internátu pre potreby aktivít žiakov a
študentov, evidencia krúžkov, evidencia výchovnovzdelávacej činnosti, evidencia stavu ubytovania
študentov (prítomní, chýbajúci a pod.), generovanie a
tlač rozhodnutí riaditeľky internátu a výchovných
opatrení.
• Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov,
• vyhláška č. 217/1999 Z.z. o pedagogickej dokumentácii,
• zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
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•
•
•
•
•
•
Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

•
•
•
•

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o
výchovno-vzdelávacej činnosti,
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
ÚPSVaR podľa príslušnosti žiaka,
špeciálno-pedagogické centrum podľa príslušnosti žiaka a
študenta,
Mestské a Obecné úrady podľa príslušnosti žiaka a študenta,
školy (stredné a vysoké), ktoré žiaci a študenti navštevujú,
poisťovňa Uniqa (úrazové poistenie a zodpovednosť za
škodu),
orgány činné v trestnom konaní, súdy.

60 rokov od narodenia
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov sa nemôže ubytovať
u Prevádzkovateľa.
Personalistika a mzdy. Plnenia povinností
zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym
pomerom, mzdovými povinnosťami, pre účely
zdravotného a sociálneho poistenia, starobného
dôchodkového sporenia, dane z príjmu fyzických osôb
spracúvané osobné údaje zamestnancov spoločnosti,
fyzických osôb vykonávajúcich pre prevádzkovateľa
činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 461/2004 Z. z. o sociálnom poistení,
• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
• zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov,
• zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
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•
•

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.
Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
Sociálnej poisťovni,
zdravotným poisťovniam,
doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam,
dôchodkovým správcovským spoločnostiam,
daňovým úradom,
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
súdom a orgánom činným v trestnom konaní,
exekútorom,
bankám, nebankovým inštitúciám.

70 rokov od narodenia
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov sa nemôže zamestnať
u Prevádzkovateľa.
Zabezpečovanie plnenia úloh registratúrneho
strediska.
• Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. k zákonu o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
• Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
• sociálna poisťovňa (vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z
osobných spisov zamestnancov),
• obec, samosprávny kraj, polícia, súdy,
• dotknutá osoba, o ktorej osobné údaje ide,
• blízka osoba, ak dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba,
ktorá sprístupnením údajov o dotknutej osobe chráni svoje
práva alebo právom chránené záujmy.
Jednotlivé dokumenty v zmysle schváleného Registratúrneho
plánu a poriadku.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Evidencia a dokumentácia sťažností.

Právny základ spracúvania.

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky

•
•
•

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa
orgány, ktorým je žiadosť postúpená na vybavenie, ak je to
nevyhnutné,
orgány, ktorým sa pri vybavovaní sťažnosti musia sprístupniť
OU.

10 rokov od podania sťažnosti
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nemôže podať sťažnosť.
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neposkytnutia takýchto údajov.
Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Evidencia stravníkov, objednávanie a zabezpečovanie
stravy vo vlastnom stravovacom zariadení.
• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
zákonov,
• zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
Oprávnené osoby Prevádzkovateľa.
5 rokov od skončenia stravovania
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov sa nemôže stravovať v jedálni
Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže/ankety
na účel evidencie účastníkov súťaže/ankety,
vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia
výsledkov/žrebovania, doručenia výhry alebo odmeny.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

•
•

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Právny základ spracúvania.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
doručovateľ výhry (napr. Slovenská pošta).

10 rokov od skončenia prac.pomeru , ubytovania
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Vedenie účtovnej a obchodnej evidencie s DO,
vystavenie účtovných dokladov, plnenie povinností
dotknutých strán a uplatňovanie práv vyplývajúcich z
obchodných vzťahov.
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach s príjmov,
• zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
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•
•

neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
finančná správa,
centrálny register objednávok, faktúr a zmlúv.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

•
•
•
•
•

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.

10 rokov od účtovného obdobia

Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Bez
poskytnutých osobných údajov nemôže byť zamestnaná, nemôže
poskytovať služby pre Prevádzkovateľa ani byť s ním
v akomkoľvek inom obchodnom vzťahu.

Účel spracúvania osobných
údajov.

Prezentácia internátu a jej ubytovaných žiakov a
vychovávateľov, jej činnosti, výsledkov, vyhodnotení,
zverejňovanie oznamov, študijných výsledkov a pod. na
vývesných tabuliach a nástenkách v priestoroch
internátu.

Právny základ spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov.

•
•
•

Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Povinnosť poskytnutia osobných
údajov a možné následky
neposkytnutia takýchto údajov.

Oprávnené osoby Prevádzkovateľa,
ubytovaní žiaci a študenti,
zamestnanci Prevádzkovateľa.

5 rokov od skončenia prac.pomeru ,ubytovania
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:
•

prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

•

opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),

•

výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
o

zverejnené OU,

o

nepotrebné OU,

o

nezákonne spracúvané OU,

o

OU spracúvané na účely priameho marketingu,

o

OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ
spracúvania,

o

toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
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spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický
výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na
preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
•

•

•

obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
o

počas opravy nesprávnych údajov,

o

počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,

o

ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania,

o

ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na
uplatnenie právneho nároku,

prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
o

pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou,

o

toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi,

namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
o

pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,

o

výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

o

oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať
v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,

o

pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví
spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia
EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo
iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

.............................................................
podpis dotknutej osoby
alebo zákonného zástupcu dotknutej osoby
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