
Ochrana osobných údajov 

GDPR 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny 
predpis, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na 
kontrolu spracovania osobných údajov. Nariadenie dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme 
svojich žiakov, že 

• k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, 
profesionálne a citlivo 

• Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme 
• všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany 

prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní 
mlčanlivosťou 

• získavame od Vás iba Ve údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu výchovy 
a vzdelávania našich žiakov 

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR: 
1. Zásada zákonnosV §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu 

základných práv dotknutej osoby, 
2.   Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne 
uvedený a oprávnený účel 

3.   Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje 
sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah. 
4.    Zásada správnosV §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby 
aktualizované 
5.    Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie 
osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania 
6.    Zásada integrity a dôvernosV §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť 
osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov 
7.    Zásada zodpovednosV §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie 
základných zásad spracúvania osobných údajov  a je povinný tento súlad so zásadami 
spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.  



Prevádzkovateľ internetovej stránky www.grimmy.sk  

Súkromná základná umelecká škola GRIMMY 
Tkáčska 3  

08001 Prešov 

0918131935 
grimmy@pobox.sk 

Zodpovedná osoba: Vladimír Klement Dis.art. 

II. 
Účel spracúvania osobných údajov  

• Na účel evidencie uchádzačov o štúdium - spracúvanie osobných údajov uchádzačov 
o štúdium a ich zákonných zástupcov (pokiaľ ide o neplnoletého uchádzača o 
štúdium) na tento účel je nevyhnutné na splnenie zákonných povinnosk 
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších 
predpisov 

• Na účel zabezpečenia umeleckej výchovy a vzdelávania žiakov, vrátane vedenia 
evidencie žiakov a príslušnej pedagogickej dokumentácie - na tento účel spracúvame 
osobné údaje žiakov a ich zákonných zástupcov, pretože je to nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinnosk prevádzkovateľa, a to vyplývajúcich zo: - zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, - zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov, - zákona č. 317/2009 o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, - nariadenia vlády 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosV rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 
zariadenia 

• na účel poskytovania údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch do Centrálneho 
registra - Centrálny register vedený Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR je 
zoznam osobných údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na 
výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam 
osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto dek, žiakov a poslucháčov. 
Spracúvanie osobných údajov (ich poskytovanie do registra) je v tomto prípade 
nevyhnutné na splnenie zákonných povinnosk prevádzkovateľa vyplývajúcich zo 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

• na účel komunikácie so žiakom (ak je plnoletý) alebo zákonnými zástupcami žiaka 
-Na tento účel spracúvame osobné (kontaktné) údaje žiaka, ak ide o plnoletého žiaka 
alebo zákonných zástupcov žiaka navštevujúceho našu školu. Spracúvanie 
vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť potrebný kontakt a 
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informovanie plnoletého žiaka alebo zákonných zástupcov žiaka o skutočnosVach 
súvisiacich so žiakom a činnosťou školy 

• na účel organizovania a účasJ žiakov na súťažiach a evidovania výsledkov súťaží 
Osobné údaje žiakov navštevujúcich školu spracúvame na tento účel na základe nášho 
oprávneného záujmu podporovať umelecký rast našich žiakov, výmenu skúsenosk a 
porovnávať výsledky štúdia. Príjemcom osobných údajov v tomto prípade môže byť 
organizátor súťaže 

• na účel informovania o akJvitách školy vyhotovovaním fotografií a ich následným 
sprístupnením vo vnútorných priestoroch školy V tomto prípade spracúvame osobné 
údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Týmto oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa je: prezentácia akVvít školy a upevnenie medziľudských vzťahov 
zachytením spoločných zážitkov a spomienok 

• na účel prezentácie školy zverejňovaním fotografií na webovej stránke školy Na 
základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovať fotografie vyhotovené pri 
rôznych akVvitách organizovaných školou, ktorých sa dotknuté osoby zúčastnia. Súhlas 
je dobrovoľný. V prípade, ak nám súhlas neudelíte, nezverejníme fotografie, na ktorej 
je zobrazená daná dotknutá osoba. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním 

III. 
Zoznam spracúvaných osobných údajov 

• kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, (na 
právnych zástupcov), e-mailová adresa, vyhotovené fotografie a video záznamy 

IV. 
Prístup k osobným údajom 

V súvislosV s plnením zákonných povinnosk prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami 
Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zriaďovateľ školy, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgány štátnej správy a 
verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. školská inšpekcia), Okresný úrad Prešov – 
odbor školstva, súdy a orgány činné v trestnom konaní. V závislosV od účelu spracúvania 

a konkrétnych okolnosk môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v 
pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä zodpovedná osoba v 

zmysle GDPR, poskytovateľ poštových služieb, organizátor súťaže, externý poskytovateľ 
podpory a prevádzky webových stránok, externí dodávatelia služieb v oblasV informačných 

systémov a sotvéru. Vo vzťahu k zverejňovaným/ sprístupňovaným fotografiám sú 
príjemcami osobných údajov návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa (fotografie na 

webe) a návštevníci priestorov školy (fotografie na nástenke). V prípadoch, kedy spracúvame 
Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov 
osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a 

podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní 
mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR. Vaše osobné údaje nie sú 



používané na  automaVzované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a nikdy 
nebudú poskytované trekm krajinám. 

  

V. 
Podmienky spracúvania 

• prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä 
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných 
údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 
funkčnosť jeho informačných systémov 

• prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať 
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ  

• prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu 
osobných údajov dotknutej osoby  

• Opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení: 

VI. 
Poučenie o právach dotknutej osoby 

• Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR 

• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR 

• Právo na vymazanie (právo na „zabudnuVe“) podľa čl. 17 GDPR 

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR 

• Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR 

• Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je 
nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), dotknutá 
osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proV 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie 
ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré 
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Môžete kedykoľvek 
podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, 
t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 BraVslava, 
tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotecVon.gov.sk. 

VII. 

Súbory cookies 

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami 
tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.  

http://www.dataprotection.gov.sk


Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej 
webovej stránke.


