
Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 17643066 

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti 

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby  

o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

pod názvom 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii žiakov: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii žiakov 

Okruh dotknutých osôb: Žiaci, Zákonní zástupcovia žiakov   

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, 

bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej 

úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, údaje o 

zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefón), rok školskej 

dochádzky, fotografia 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 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. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej 

štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 

345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu 

školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, e) Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a 

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických 

osôb (napr. súdy). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: Triedna kniha - 10 rokov, Triedna výkaz - 60 rokov od 

narodenia žiaka, Protokol o komisionálnych skúškach - 20 rokov, Rozvrh hodín - 5 rokov, Učebné 

plány, učebné osnovy - 10 rokov, Neprevzaté vysvedčenia - 5 rokov, Písomné práce žiakov - do konca 

príslušného šk. roka 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii detí: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii detí 

Okruh dotknutých osôb: Deti, Zákonní zástupcovia detí  

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zákonnom 

zástupcovi ( titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, email) 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 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. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej 

štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších predpisov Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 

345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu 

školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, e) Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a 

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických 

osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 
Lehoty na vymazanie osobných údajov:  

Osobné spisy dieťaťa 10 rokov 
Prihlášky, rozhodnutie, oznámenia o 

prijatí/neprijatí 
5 rokov 

Rozhodnutia o prerušení a o predčasnom 

ukončení dochádzky dieťaťa 
5 rokov 

Dochádzka dieťaťa 3 roky 
Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa 2 roky 
Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa 5 rokov 
Záznamy o deťoch, pedagogická charakteristika 5 rokov 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou 

zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Knihe návštev: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri identifikácii fyzickej osoby pri 

jednorazovom vstupe, evidencia pohybu osôb a ochrana majetku a osôb 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – návšteva 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, číslo OP/služobného preukazu, čas príchodu a 

odchodu 

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 5 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii čitateľov knižnice: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii čitateľov knižnice 

Okruh dotknutých osôb: čitatelia knižnice – zamestnanci ,žiaci a zákonní zástupcovia žiakov 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného bydliska, dátum 

a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tel.číslo, 

email, meno, priezvisko, adresa zák.zástupcu 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a 

doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 5 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii stravníkov: 



V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii stravníkov 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – stravníci 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, číslo účtu fyzickej osoby, číslo triedy/č.žiaka, 

kontaktné údaje stravníkov 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 330/2009 

Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania, Zákon č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zmluvný vzťah 

s dotknutou osobou 

Kategórie príjemcov: zmluvný partner-dodávateľ softvéru: SOFT GL s.r.o., Rampová 2481/4, 040 01 

Košice, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach 

fyzických osôb (napr. súdy). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 5 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov - Infozákon: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických osôb, ktoré 

požiadali sprístupnenie informácií 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré požiadali o sprístupnenie 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, podľa §20 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy, povinná osoba). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 5 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii prianí a sťažností: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 

9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – sťažovateľ, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné 

fyzické osoby – ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu sťažovateľa, 

adresa sťažovateľa v elektronickej forme, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo 

predložené v priebehu vybavovania sťažností 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákona č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v znení zákona 

č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí 

Kategórie príjemcov: Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, orgány verejnej správy a iné 

osoby v rámci poskytovania súčinnosti podľa príslušných právnych predpisov, subjekty, ktorým 

osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy, 

povinná osoba). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe 

registratúry: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a 

úkony spojené so správou registratúry 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci 

Zoznam osobných údajov: rodné číslo, meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné 

zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o 

e-Governmente) 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). 



Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: bežná korešpondencia – 3 roky, registratúrny denník 10 

rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii zmlúv: 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, 

ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na 

základe žiadosti dotknutej osoby 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, 

názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy 

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach 

a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si 

môžu uplatniť nasledovné práva: 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na 

vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať 

proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá 

osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením 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 poskytnutie 

informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju 

totožnosť. 

 

Spojená škola sv. Jozefa prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za 

účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich 

zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám 

oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných 

údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických 

osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné 

údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

  

V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: zo@eurotrading.sk 


