INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom je Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, so sídlom Račianska 59, 813 34 Bratislava,
IČO: 397 865 (ďalej len „UK PdF“ alebo „prevádzkovateľ“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné
prevádzkovateľa kontaktovať na mihalova@fedu.uniba.sk alebo telefonicky na +421 2 901 593 24.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ ), uchádzač ako dotknutá osoba
poskytuje prevádzkovateľovi na spracúvanie svoje osobné údaje.
Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať len za účelom:
a. evidencie študentov,
b. uzatvorenia a plnenia zmluvy o zabezpečení vzdelávania,
c. plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k orgánom štátnej správy,
d. zabezpečenia archivácie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy o zabezpečení vzdelávania (právny základ čl. 6
ods. 1 písm. b) GDPR) a plnenie povinností UK PdF ako prevádzkovateľa vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych
predpisov (najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
právnych predpisov, zákon č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č.
568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Poskytnutie
osobných údajov uchádzača je zmluvnou a zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné plnenie
uzatvorenej zmluvy o zabezpečení vzdelávania a plnenie povinností UK PdF vyplývajúcich zo zmluvy o zabezpečení vzdelávania
a príslušných právnych predpisov.
Osobné údaje sú poskytnuté sprostredkovateľom
 lektorom vzdelávacieho programu,
 tretím osobám, ktoré spolupracujú s UK PdF pri materiálno-technickom, organizačnom a administratívnom zabezpečení
celoživotného/ďalšieho vzdelávania.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje uchádzača budú uchovávané v súlade s účelom ich spracúvania a v súlade s príslušnými právnymi predpismi po
dobu 50 rokov od ukončenia celoživotného/ďalšieho vzdelávania.
Práva uchádzača ako dotknutej osoby
Uchádzač má právo požadovať od UK PdF prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu a doplnenie osobných
údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných
údajov a právo na namietanie spracúvania osobných údajov. Uchádzač má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na
ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
Uchádzač vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytol UK PdF sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne a vyhlasuje, že
všetky vyššie uvedené informácie vzal na vedomie.

