Informácie o spracovaní osobných údajov v Základnej škole s materskou školou sv.
Gorazda v Nitre poskytované podľa článku 13 Nariadenia GDPR
Od 25. 5. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením 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 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov GDPR – ďalej len „Nariadenie GDPR“).
V zmysle uvedenej legislatívy poskytuje škola nasledovné informácie:
Podľa internej smernice čl. III. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o žiakoch a ich
zákonných zástupcoch v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu právnych vzťahov v školstve
a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, a to pre účely kompletnej pedagogickej
dokumentácie vedenej v printovej a súčasne v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovanom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ výlučne na uvedených právnych základoch: (§ 13
Zákona 18/2018 Z. z. a čl. 6 Nariadenia 2016/679):
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je

dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby,
b) spracúvanie

osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku

dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
d) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel

historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom, a ak
sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.
Do 31.7.2018 škola spracúva o žiakoch tieto údaje (§ 11 ods. 6 Zákona 245/2008 Z. z.
školského zákona)
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej
diagnostiky,
9. o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa
zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).
OD 1.8.2018 škola spracúva o žiakoch tieto údaje (§ 11 ods. 6 Zákona 245/2008 Z. z. školského
zákona)
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. bydlisko,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej
diagnostiky,
b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, trvalé bydlisko,
kontakt na účely komunikácie).
Ďalšie údaje o žiakoch a ich zákonných zástupov, ktoré prekračujú rámec kategórií osobných
údajov vyžadovaných osobitnými predpismi a nevyhnutnými pre plnenia vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov spracúva prevádzkovateľ výlučne na základe súhlasu týchto
osôb.
Práva dotknutých osôb
a) Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ
spracováva a týkajú sa dotknutej osoby (čl.15):
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či sa spracováva jej
osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom.
Tiež má právo na nasledovné informácie:
účel spracovania osobných údajov,
kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje dotknutej
osoby poskytnuté,
 príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby v tretích krajinách, ak sa údaje do týchto
poskytujú,
 ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie.




Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich
sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania.
Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov a má právo podať
sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba má právo na dostupné informácie o spôsobe získania jej osobných údajov
spracovávaných prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo na informácie o tom, ak sa jej osobné údaje používajú v systéme
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.
Dotknutá osoba má právo na informácie, či sa jej osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách
ohľadom prenosu podľa článku 46 GDPR.
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracováva
prevádzkovateľ. Ak dotknutá osoba žiada o poskytnutie informácií o spracovaní osobných
údajov zjavne bezdôvodne alebo v neprimeranom rozsahu, resp. jeho žiadosti majú
neprimerane sa opakujúci sa charakter, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok

zohľadňujúci oprávnené náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe
takejto žiadosti dotknutej osoby.
b) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR):
Dotknutá osoba má právo na opravu svojich nesprávnych a doplnenie neúplných osobných
údajov spracovávaných prevádzkovateľom.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) (čl. 17 GDPR):
Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný
bezodkladne vymazať osobné údaje dotknutej osoby v prípade ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, podľa článku
6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre
ich spracovávanie,
 dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú
žiadne oprávnené dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu
podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
 osobné údaje sa spracovávali nezákonne,
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1 GDPR.



Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané
opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú
spracovanie osobných údajov o tom, že dotknutá osoba žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie
potrebné:
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm.
h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR,
 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu
či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo
uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.



Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra –Chrenová, Chrenovská 25, 949 01
Nitra
Riaditeľ školy: Mgr. Ing. Marek Malík

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať poverenú kontaktnú osobu u prevádzkovateľa s
otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona
NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
Mgr. Róbert Krajčír
osobne: kancelária zástupcu pre ZŠ, Dlhá 78, 949 01 Nitra v dohodnutom čase
telefonicky: 037/6534348
elektronickou poštou: gorazd@zsdlhanr.edu.sk

Príloha 1
Súhlas zákonného zástupcu
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre prevádzkovateľa
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra
Ja, dolupodpísaný
zákonný zástupca (meno a priezvisko): ________________________________________________
žiaka/žiačky/
_____________________________________dátum narodenia: __________________
SÚHLASÍM:
1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiakovi

2.

3.

4.
5.

v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských
podujatiach *
 ÁNO  NIE
s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže: meno,
priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných
kategórií aj podľa veku *
 ÁNO  NIE
s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre ubytovanie, cestovné
zľavy na školských výletoch, kurzoch, škole v prírode, lyžiarskeho výcviku iných školských akciách*
 ÁNO  NIE
s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre zľavy do múzea, divadla,
kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií*
 ÁNO  NIE
uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác – s uvedením mena priezviska a triedy
žiaka v školskom časopise a na webovom sídle školy www.zsgorazdova.sk *
 ÁNO  NIE

6. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych

školských súťažiach*

 ÁNO

 NIE

7. uverejňovaním fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení žiaka zo školských akcií v školskom

časopise a na webovom sídle školy www.zsgorazdova.sk *

 ÁNO

 NIE

Môj súhlas1 je dobrovoľný a trvá počas obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky menovaného žiaka.
Dátum:
_________________________________________
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu žiaka

* Vaše rozhodnutie vyznačte v políčku
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V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním;
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom akým súhlas udelila

Príloha 2 ( Odbor školstva –súťaže)

Súhlas dotknutej osoby
/v zmysle 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, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

Dolupodpísaný/-á uviesť titul, meno a priezvisko, trvalým bydliskom uviesť trvalé bydlisko ,
zákonný zástupca žiaka uviesť meno a priezvisko , nar. uviesť dátum narodenia , trvalým bydliskom
uviesť trvalé bydlisko ,
dávam názov školy/školského zariadenia (ďalej len „ŠaŠZ“) súhlas na spracúvanie jeho osobných
údajov za účelom:
 zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy/školského
zariadenia, v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto
podujatí,
 zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp.
na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok
narodenia, trieda, názov školy,
 zverejňovania výsledkov predmetových olympiád a postupových súťaží na webovom sídle
školy/školského zariadenia, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR a MV SR v rozsahu meno, priezvisko,
trieda, názov školy,
 ...
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie
školského roka uviesť aktuálny šk.rok.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

V uviesť názov mesta/obce dňa uviesť dátum

.........................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka

