
Gymnázium, Golianova 68, Nitra 
   

 
Vážení rodičia, 

 

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon č. 122/2013 Z. z.) platný od 01.07.2013 ukladá škole v § 6 povinnosť informovať žiakov a ich rodičov 

o spôsobe spracúvania ich osobných údajov poskytnutých škole. 

 

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. v súčinnosti s § 11 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 245/2008 Z. z.) spracúva škola osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu. Škola má právo v zmysle 

citovaných zákonov získavať a spracúvať nasledovné osobné údaje: 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

 meno a priezvisko, 

 dátum a miesto narodenia, 

 bydlisko, 

 rodné číslo, 

 štátna príslušnosť, 

 národnosť, 

 fyzického zdravia a duševného zdravia, 

 mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

 o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé 

bydlisko, telefónny kontakt. 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé 

bydlisko, telefónny kontakt).  

 

Za správnosť, aktuálnosť a úplnosť vyššie uvedených osobných údajov poskytnutých v súlade §15 a §16 zákona 

č. 122/2013 Z. z., ktoré sú použité v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy, ďalšej dokumentácii a školskom 

registri v súlade s §11 zákona č. 245/2008 Z. z. zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol (žiak - 

dotknutá osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo jeho zákonný zástupca v zmysle § 28 ods. 8 

zákona č. 122/2013 Z. z.). 

 

 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Identifikačné údaje dotknutej osoby :  

 

Žiak/žiačka: ...........................................................................,  dátum narodenia: .........................,  trieda: I. PA - 8RŠ 

 

Zákonný zástupca: ..............................................................................................., dátum narodenia: ......................... ... 

 

 

Ako dotknutá osoba / zákonný zástupca dotknutej osoby svojim podpisom dávam súhlas: 

 

na spracovanie osobných údajov: 

 

1. Identifikačné údaje školy - prevádzkovateľa: 

Názov:   Gymnázium, Golianova 68, Nitra 

Adresa:   Gymnázium, Golianova 68, 949 01  Nitra 

IČO:   00 160 261 

Použité osobné údaje:  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska a 

fotografia môjho dieťaťa. 

Účel použitia: pre dokumentáciu a preukázanie účasti na súťažiach a olympiádach, kurzoch, výletoch, exkurziách, 

školských a medzinárodných projektoch, na prezentáciu a propagáciu školy na internetovej stránke školy, 

v tlači a médiách, v kronike školy a  publikačných materiáloch o škole. 

Okruh príjemcov - tretie osoby: orgány štátnej správy a samosprávy, kultúrno-spoločenské organizácie, ubytovacie 

zariadenia, verejnosť. 

 

 

 



2. Identifikačné údaje školy - sprostredkovateľa: 

Názov:   Gymnázium, Golianova 68, Nitra 

Adresa:   Gymnázium, Golianova 68, 949 01  Nitra 

IČO:   00 160 261 

Použité osobné údaje:  meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko / trvalý pobyt, emailová adresa a 

telefónne číslo. 

Účel použitia:   
a) Vydanie a personalizácia preukazu ISIC/EURO 26, zabezpečenie multifunkčného použitia preukazu, 

servisné činnosti a riešenie mimoriadnych udalostí spojených s preukazom v rámci informačného systému 

TransData s.r.o. 

Okruh príjemcov: TransData s.r.o., Jašíková 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35741236. 

b) Na účely správy záväzko-právneho vzťahu a identifikácie v súvislosti s členstvom v CKM SYTS 

a užívateľa benefitov spojených s členstvom v CKM SYTS, na účely súvisiace s činnosťou CKM SYTS 

podľa jej stanov, na účely zdokumentovania činnosti CKM SYTS, na účely vykonávania marketingu, 

priameho marketingu alebo marketingového prieskumu CKM SYTS a v rámci informačného systému 

Združenia CKM SYTS v súlade so zákonom.  

Okruh príjemcov: CKM SYTS Združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 2, 811 06 Bratislava,  

IČO: 32101970  - tretie osoby: odovzdávať na spracovanie osobné údaje do informačného systému tretích  

subjektov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v písm. b). 
 

Obdobie trvania súhlasu : počas štúdia žiaka/žiačky 
 

Archivácia a likvidácia osobných údajov : 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra uchováva po dobu štúdia žiaka pedagogickú dokumentáciu, ktorá podlieha 

archivácii v registratúrnom stredisku školy a po skončení štúdia ju archivuje v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  

Po splnení účelu a skončení obdobia trvania súhlasu na spracúvanie osobných údajov je 

prevádzkovateľ/škola - Gymnázium, Golianova 68, Nitra povinná bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov, pokiaľ škole nevyplýva povinnosť archivácie v súlade s vyššie uvedenou legislatívou. 
 

Poučenie o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

1. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. 

2. Dotknutá osoba má právo písomne sa domáhať: 

a) informácií o: rozsahu spracovávaných osobných údajov, spôsobe a postupe spracovania a vyhodnocovaní 

operácií s osob. údajmi, 

b) opravy alebo likvidácie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

c) likvidácie osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak sú účelom spracúvania úradné 

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. 

d) likvidácie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k poručeniu zákona. 

e) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 

3. Dotknutá osoba má právo písomne namietať voči spracúvaniu osobných údajov: 

a) o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať 

o ich likvidáciu, 

b) ak sú nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania  verejnosti 

masovokomunikačnými prostriedkami, 

c) ak je to nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, 

d) ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, 

4. Dotknutá osoba má právo písomne alebo osobne namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré 

by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa tak rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. 

5. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov. 
 

Svojich práv sa dotknutá osoba môže domáhať písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa – 

Gymnázia, Golianova 68, Nitra. 
 

Dotknutá osoba prehlasuje, že poskytuje správne, aktuálne a pravdivé údaje. Zmenu osobných údajov 

je dotknutá osoba bez zbytočného odkladu povinná oznámiť prevádzkovateľovi – Gymnáziu, Golianova 68, Nitra. 
 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv a svojim podpisom potvrdzujem, že som bol 

informovaná v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 

V ..........................................., dátum : ........................                      ...........................................................................  
                                     podpis dotknutej osoby / zákonného zástupcu dotknutej osoby 


