POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova14,
949 01 Nitra, IČO:42 124 956, prevádzkovateľom (ďalej len ako „Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova14,
Nitra“ alebo „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií
o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.
Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody
fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.
Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).
„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie
alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).
Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských
činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.
1.

NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:



dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne
účely,



spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,




spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby,



spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi,



spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

2.

AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené
prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v INFORMÁCIÍ O ÚČELOCH SPRACÚVANIA:

Záznam o spracovateľských činnostiach revádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

prevádzkovateľ

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

42 214 956

Samova 14

949 01

Nitra

Slovensko

e-mail/tel. kontakt

spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

Účel spracúvania

výber zamestnancov

plnenie povinností zamestnávateľa
súvisiacich s pracovno právnym
vzťahom a obdobným vzťahom

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

evidencia žiakov

psychologocke poradenstvo

evidencie stravníkov v školskej jedálni

plnenie daňových povinností

mzdová politika zamestnávateľa

Kategória príjemcov

Označenie tretej
krajiny alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

uchádzači o zamestnanie

osobné údaje uvedené v životopise, osobné
údaje uvedené vo výpise z registra trestov,
doklad o dosiahnutom vzdelaní

10 rokov

_

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

70 rokov (vo verejnom záujme), 50
rokov (v štátnej službe)

zamestnanci,
zástupcovia
zamestnancov, iné
oprávnené orgány štátu,
ak poskytovanie údajov
prebieha na základe
pravidelnej zákonnej
povinnosti

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zamestnanci, manželia alebo manželky
zamestnancov, vyživované deti
zamestnancov, rodičia vyživovaných
detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zamestnanci

bežné osobné údaje,

5 rokov po ukončení alebo zániku
povinnosti

školiaci subjekt,
zamestnávateľ

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zamestnanci

bežné osobné údaje, výkon služby v
služobnom pomere

50 rokov po ukončení alebo zániku
povinnosti

_

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

žiaci školy

bežné osobné údaje a osobitnú kategóri

Vaše osobné údaje uchovávame
v zmysle Zákona č č. 245/1998 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Ministerstva školstva SR
v
znení
neskorších
predpisov
a platného Registratúrneho plánu
a poriadk.

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zákon č. 245/1998 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov.

žiaci školy

bežné osobné údaje a osobitnú kategóri

Vaše osobné údaje uchovávame
v zmysle Zákona č č. 245/1998 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Ministerstva školstva SR
v
znení
neskorších
predpisov
a platného Registratúrneho plánu
a poriadk.

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zákon č. 245/1998 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov.

žiaci školy, zamestnanci školy

bežné osobné údaje a osobitnú kategóri

zmysle registratúrneho plánu
a poriadku

_

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

žiaci školy

bežné osobné údaje a osobitnú kategóri

zmysle registratúrneho plánu
a poriadku

_

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

žiaci školy, zamestnanci školy

podobizen človeka

po dobu odvolania suhlasu DO

_

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

5 rokov

účastníci konania

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/1998 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Článok 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 1Zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Článok 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods.
1Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

prešetrovanie podnetov podľa zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

správa registratúry

Lehota na výmaz OÚ

bežné osobné údaje, údaje o priznaní
dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy
doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o
čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky

vedenie agendy potrebnej
zákon č. 245/1998 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
k poskytovaniu výchovného poradenstva predpisov.

zverejňovanie foto a video

Kategória osobných údajov

zamestnanci, manželia alebo manželky
zamestnancov, vyživované deti
zamestnancov, rodičia vyživovaných
detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
plnenie povinností zamestnávateľa voči 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zdravotnej poisťovni
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

branná povinnosť

Kategórie dotknutých osôb

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmenea doplnení niektorých zákonov
bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje
uchádzači o zamestnanie, zamestnanci,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
o predchádzajúcom zamestnaní, údaje o
manželia alebo manželky
predpisov
pracovnej neschopnosti, o dôležitých
zamestnancov, vyživované deti
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
osobných prekážkach v práci, o zmenenej
zamestnancov, rodičia vyživovaných
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pracovnej schopnosti, tieto údaje môžu
detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná
zamestnanci
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
kategória osobných údajov)
neskorších predpisov
zmluvný vzťah,

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
plnenie povinností zamestnávateľa voči doplnení niektorých zákonov v znení
sociálnej poisťovni
neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

hdhdhdh{ksdjd-sk

Jan Mrkvicka

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a
ktoré sú prešetrované podľa zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné
súvisiacich s oznamovaním
na preverenie podnetu
protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby – odosielatelia a
prijímatelia korešpondencie

bežné osobné údaje

10 rokov

zamestnanci

bežné osobné údaje, údaje o príjmoch

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy

zamestnanci, vyživované deti
zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné
údaje, mzda, plat alebo platové pomery a
ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,
údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté
výkonom rozhodnutia nariadeným súdom
alebo správnym orgánom, peňažné tresty a
pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi
vykonateľným rozhodnutím príslušných
orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dôležitých osobných prekážkach v
práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
deň začiatku výkonu štátnej služby alebo
pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných
deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné
číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a
rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní
dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku
zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej
dôchodkovej poisťovne, platbe členského
príspevku odborovej organizácii,
rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné
bydlisko, údaje o zamestnávateľovi

50 rokov

Zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa,
daňový úrad, DDS,

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika školy
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3.

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSYKTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným osobám: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy,
správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúcie správu a podporu informačných
technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní,
zdravotná poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, vzdelávacie agentúry, subjekt zabezpečujúci pracovnú
zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci
poštové služby.

4.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporiadava
prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii prevadzkovatela zverejnením ich fotografií,
obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevadzkovatela a na sociálnych sieťach.

5.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNII
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6.

MLČANLIVOSŤ
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových
vzťahov s nami.

7.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných
údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane
vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne
zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií
poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

8.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne,
oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté
v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií
požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v
prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme
mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať
Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné
alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste
nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré
sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku,
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
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Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že vaše osobné údaje
spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu
osobných údajov slovenskej republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je
potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok).
9.

INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:


Adresa: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova14, Nitra.



E-mail: info@ssusnitra.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme
oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov
spojených s poskytnutím tejto služby.
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