
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ  OSOBNÝCH ÚDAJOV  

V súlade s  čl. 13 Nariadenie  EP a Rady ( EÚ ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len “Nariadenie GDPR”  ) 

 

 

1. Prevádzkovateľ:  Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno , IČO: 37 861 221 

so sídlom: Ul. pohraničná 9, Komárno 945 01 

tel. kontakt: 00421 35 7701 793, e-mail: info@zspohranicna.sk  

2. Zodpovedná osoba/ osoba poverená agendou ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa : Ing. Ernest 

Mészáros, e-mail: meszaros.emba@gmail.com 

3. Spracúvané osobné údaje:  

Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v 

každom prípade s tým súvisiace: 

• Účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre ich spracúvanie 

• Prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov 

• Dobu uchovávania, alebo ak to nie je možné kritéria na určenie tejto doby 

Osobný údaj Účel spracúvania  Právny základ Príjemcovia, 
kategória príjemcov 

Doba uchovávania 

Dieťa: 
Meno, priezvisko, datum 
narodenia, rodné číslo, 
miesto narodenia, miesto 
trvalého pobytu dieťaťa, 
štátne občianstvo, 
národnosť 
Zákonný zástupca: 
Meno a priezvisko, adresa 
zamestnávateľa, trvalé 
bydlisko zákonných 
zástupcov 

Zápis detí do 
prvého ročníka 
základnej školy 

Zákon č. 245/2008 
Z.z. o výchove a 
vzdeľávaní ( Školský 
zákon ). 

Nadriadený organ – 
zriaďovateľ 
základnej šškoly. 

Osobné údaje sa 
uchovávajú počas 
doby stanovenej 
archivačným 
poriadkom 

 

4. Právnym základ  spracúvania osobných údajov: 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  je 

čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm.c/ Nariadenia. 

 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií 

Prevádzkovate nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tetej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie. 

 

6. Dotknutá osoba má okrem iného aj nasledovné práva: 

• Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby 

podľa čl. 15 Nariadenia GDPR, 

• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR, 

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR 

• Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona. 
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7. Informácie v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR: 

V súlade s vyššie uvedeným článkom Naraidenia GDPR je prevádzkovateľ povinný Vás informovať: 

• či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre 

uzavretie zmluvy, 

• či ste povinný poskytnúť údaje, a 

• aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov. 

               Požadované informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Osobný údaj Právny predpis  Vyžadované pre 
uzatvorenie zmluvy 

Povinnosť 
poskytnúť údaje 

Dôsledky vyplývajúce z 
neposkytnutia 
osobných údajov 

Dieťa: 
Meno, priezvisko, datum 
narodenia, rodné číslo, 
miesto narodenia, miesto 
trvalého pobytu dieťaťa, 
štátne občianstvo, 
národnosť 
Zákonný zástupca: 
Meno a priezvisko, adresa 
zamestnávateľa, trvalé 
bydlisko zákonných 
zástupcov 

Zákon č. 245/2008 
Z.z. o výchove a 
vzdeľávaní ( Školský 
zákon ). 

NIE ÁNO Nesplnenie zákonnej 
povinnosti zákonného 
zástupcu dieťaťa a 
nemožnosť zapísať 
dieťa do prvého 
ročníka 
prevádzkovateľom. 

 

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov 

prevádzkovateľa nevyužíva. 

 

 

 


