
1 

 

 

 

Príloha č. 2 

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE DOTKNUTÚ OSOBU 

 podľa § 13 Naradenia EP a Rady  (EÚ) č. 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 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) 

(ďalej len „Poučenie“) 

 

1.) Meno a priezvisko dotknutej osoby, titul: __________________ 

Dátum narodenia:    __________________ 

Názov fakulty:     __________________ 

(ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „DO“) 

 

2.) Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Trnavská univerzita v Trnave 

       Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  

       IČO :  31825249 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „TU“) 

 

3.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Trnavská univerzita v Trnave 

Zodpovedná osoba/DPO 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

dpo@truni.sk, tel.: +421 335939344 

 

4.) Názov informačného systému v zázname o spracovateľských činnostiach 

„Agenda zabezpečenia odbornej praxe študentov“ (por. č. 51 v zázname o spracovateľských 

činnostiach) 

 

5.) Účel  a rozsah spracúvania osobných údajov: 

5.1. Osobné údaje o DO - študentovi : 

 Meno a priezvisko, študijný odbor, ročník 

5.2. Prevádzkovateľ na daný účel o DO nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov. 

5.3. Účelom spracúvania osobných údajov je účasť študentov  príslušného študijného 

odboru na praktickej výučbe alebo na odbornej praxi 

 

6.) Právny základ (zákonnosť) spracúvania osobných údajov 

6.1. Spracúvanie osobných údajov DO sa uskutočňuje v automatizovanej aj v papierovej 

forme. 

6.2. Právny základ pre spracúvanie údajov 

čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR   - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi pre oblasť školstva, v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách v platnom znení (výkon odbornej praxe je súčasťou študijného programu 

uskutočňovaného na fakulte) 
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6.3. Úlohou realizovanou vo verejnom záujme prevádzkovateľom je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelania akreditovaného študijného programu. 

 

7.) Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby 

7.1. Príjemcom osobných údajov sú tretie strany :  

i. oprávnené osoby (napr. referenti, tajomníčky fakúlt) prevádzkovateľa, ktoré 

spracúvajú predmetné osobné údaje DO v súlade so stanoveným účelom spracúvania, 

na základe poverenia a v súlade s pokynmi prevádzkovateľa, 

ii. zmluvná strana (na základe uzatvorenej zmluvy / dohody,  v zmysle ktorej sa 

zabezpečuje výkon odbornej praxe alebo praktickej výučby) 

iii. orgány štátnej správy 

 

8.) Prenos do tretej krajiny (vrátane existencie rozhodnutia EK o existencii rozhodnutia 

o primeranosti ochrany os. údajov) 

Neuskutočňuje sa  

 

9.) Doba uchovávania os. údajov 

5 rokov 

 

10.) Prístup k os. údajom 

Dotknutá osoba má právo na : 

i. prístup k svojim osobným údajom,  

ii. opravu osobných údajov,  

iii. obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

iv. namietanie spracúvania osobných údajov a  

v. podanie sťažnosti dozornému orgánu ( http://www.dataprotection.gov.sk. ), 

vi. podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ. Vzor 

návrhu na začatie konania je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu 

osobných údajov ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-

ochrane-osobnych-udajov ). 

 

11.) Informácia, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou 

požiadavkou  

Poskytovanie osobných údajov DO je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi pre 

oblasť školstva.  Úlohou realizovanou vo verejnom záujme prevádzkovateľom je 

poskytovanie vysokoškolského vzdelania akreditovaného študijného programu. 

Spracúvanie osobných údajov (vrátane ich poskytovania) pre účely praktickej výučby 

alebo odbornej praxe je nevyhnutné aj na plnenie príslušnej zmluvy/dohody 

s organizáciou, ktorá zabezpečuje výkon odbornej praxe alebo praktickej výučby. 

 

12.) Existencia automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

13.) Právo namietať proti spracúvaniu na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) zo zákonných 

dôvodov 
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DO má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia 

GDPR. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, dokiaľ nepreukáže, že 

nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad záujmami a právami 

a slobodami DO, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov. 

Dotknutá osoba berie na vedomie plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

v rozsahu tohto Poučenia. 


