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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v súlade s článkom 13 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 

 
Vážení rodičia/ plnoletí žiaci 
chceli by sme Vás informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. 
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto 
účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR. 
 

 
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Názov: Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša 

Sídlo: Chlebnice 13, PSČ: 027 55 

IČO: 37 808 770 

Kontakt: zschlebnice@gmail.com 

Zodpovedná osoba: V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov, 

kontaktuje našu zodpovednú osobu: JUDr. Eva Holdošová,  

Tel: +421915206025; eva@holdosova.com; 

1. Riadenie výchovno-vzdelávacích procesov vrátane vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie 
školy v súlade a v rozsahu príslušných predpisov najmä školského zákona č. 245/2008 Z.z. 

2. Používania rôznych programov, aplikácií alebo platforiem v rámci online vzdelávania, kde môže 
byť uvedené: meno, priezvisko, trieda žiaka, fotky, videá alebo zvukové záznamy žiaka 
týkajúce sa jeho vzdelávania alebo hodnotenia. 

3. Organizačné zabezpečenie školských akcií (napr. školských výletov a exkurzií) a s tým súvisiace 
spracúvanie osobných údajov napr. pre zabezpečenie prepravy, vstupeniek, zľavy, prípadne aj 
ubytovania alebo poistenia.  

4. Zverejňovanie fotografií a videí žiakov zo školských podujatí na webovom sídle alebo sociálnych 
sieťach školy alebo v budove školy (chodby, vestibuly, nástenky) vrátane uvedenia mena, priezviska, 
triedy a názvu školy.  

5. Zverejňovanie úspechov žiakov z rôznych podujatí alebo súťaží na webovom sídle školy, príp. na 
webovom sídle MŠVVaŠ SR vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a názovu školy žiaka.  

6. Zverejňovanie oznamov a informačných materiálov na webovom sídle školy vrátane uvedenia 
mena, priezviska, triedy a názovu školy žiaka. 

7. Archívne a dokumentačné účely týkajúce sa absolventov školy a rôznych podujatí školy. 
8. Ochrana života, zdravia a bezpečnosti žiakov pracovníkov prevádzkovateľa v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Pre účel č. 1: 
podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných 
povinností školy/prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, ide najmä o: 
- zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 
- zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; 
- zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov;  
- zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení; 
- zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a  ich vykonávacie právne predpisy. 
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 Pre účel č. 2: 
podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR - súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka ako dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov. 

 Pre účel č. 3: 
podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  

 Pre účel č. 4 až 6: 
podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR - súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka ako dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov  

 Pre účel č. 7: 
Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch 
a registratúrach. 

 Pre účel č. 8: 
Článok 9 ods. 2 písm. i) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného 
zdravia a  následne článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia a 
zabezpečenie dôkazov pre prípadné súdne alebo iné konanie, spáchanie priestupku, alebo trestného činu. 

 
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Podľa § 11 ods. 6 školského zákona majú školy právo získavať a spracúvať osobné údaje: 
a) o žiakoch v rozsahu: 

1. meno a priezvisko, 
2. dátum a miesto narodenia, 
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu, 
4. rodné číslo, 
5. štátna príslušnosť, 
6. národnosť, 
7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 

diagnostiky, 
b) o identifikácii zákonných zástupcov žiaka v rozsahu 

1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 

pobytu a kontakt na účely komunikácie. 
Na základe školského zákona škola spracúva tiež osobné údaje uvedené v rámci pedagogickej 
dokumentácie, pričom ide najmä o hodnotenie výsledkov žiaka. Na základe súhlasu zákonného 
zástupcu žiaka sa spracúvajú: fotografie, videozáznamy, výsledky rôznych súťaží a správy z kultúrnych 
a spoločenských podujatí. 
Uvedené osobné údaje majú prevažne charakter tzv. bežných osobných údajov, okrem údajov 
týkajúcich sa fyzického a duševného zdravia, ktoré majú charakter tzv. osobitnej kategórie osobných 
údajov podľa čl. 9 GDPR. 
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KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN 

Osobné údaje žiaka môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté nasledujúcim subjektom: 
- Orgány štátnej správy  a územnej samosprávy (napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, Okresný úrad odbor školstva) za kontrolným účelom a účelom financovania školy. 
- Zriaďovateľ školy za účelom riadenia a kontroly výchovno-vzdelávacích procesov. 
- Štatistický úrad Slovenskej republiky za účelom oznamovania údajov pre štatistické účely. 
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny za účelom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
- Štátna školská inšpekcia za účelom kontroly výchovno-vzdelávacích procesov školy. 
- Organizácie sprostredkujúce kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom zabezpečenia 

podujatia a prípadne aj poskytnutie kultúrnych poukazov. 
- Prepravné a poisťovacie spoločnosti za účelom organizovania výletov a kultúrnych podujatí. 
- Externá firma poskytujúca pre nás IT servis/údržbu aplikáciám pre elektronickú agendu školy. 
- Externá firma poskytujúca pre nás hosting, uchovávanie a zálohovanie elektronických údajov 

školy. 

 
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  

Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 
 
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Po uplynutí lehoty uloženia podľa druhu registratúrneho záznamu, ktorá je uvedená registratúrnom 
pláne školy ako napr.:  

Výchovno - vzdelávací proces 

Triedna kniha 10 rokov 

Triedny výkaz 60 rokov (od narodenia) 

Katalógový list žiaka 60 rokov (od narodenia) 

Školský klub detí (triedna kniha, prehľad) 5 rokov 

Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže) 5 rokov 

Žiacke veci 

Osobný spis žiaka 10 rokov 

Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 5 rokov (po ukončení štúdia) 

Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo 
špeciálnopedagogického vyšetrenia 

20 rokov (od posledného poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti) 

Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, 
ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) 5 rokov 

Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia) 5 rokov 

 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 
 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
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  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),  
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 opravili, aktualizovali alebo doplnili. 

- právo na vymazanie (na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo 
je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR, 
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Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad, 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 osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR, 
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 osobných údajov  podľa čl.20 GDPR, 
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 spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR, 
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. 

- právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa  domnievate, že Vaše osobné 

údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421 /2/ 3231 3214; mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk  

- odvolať súhlas – len v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo 

tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na 

kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

 
Svoje práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných 
údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre 
uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na konci tohto dokumentu. V prípade otázok nás 
neváhajte kontaktovať. 
 
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu 
do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva 
mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia 
žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej 
totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by 
však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný 
administratívny poplatok za ich vybavenie. 

 
POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS  

V prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo  zaslaním písomnej žiadosti na 
adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním. 

 
POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) 
alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ 
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 
 
 

http://www.dataprotection.gov.sk/
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POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Poskytnutie osobných údajov pre účely vedenia zákonom určenej pedagogickej a ďalšej 
dokumentácie v rozsahu príslušných právnych predpisov, najmä § 11 ods. 6 školského zákona je 
zákonnou povinnosťou. Následkom ich neposkytnutia môže byť, že škola nebude môcť danému žiakovi 
riadne poskytovať výchovno-vzdelávacie procesy. Poskytnutie ostatných osobných údajov ako napr. 
fotografie, spracúvaných na základe súhlasu je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu, nebude mať pre 
Vás žiadne následky. 

 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE NIE JE 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne 
rozhodovanie, ani profilovanie. 

 
INFORMÁCIE O ZDROJI, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytne zákonný zástupca žiaka a nepoužíva 
informácie pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov. 
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VEC: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby 
(Tento formulár vyplňte len ak si prajete uplatniť práva na ochranu osobných údajov podľa GDPR)  

 
Na základe 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, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) si týmto ako dotknutá 
osoba uplatňujem nasledujúce právo: 
 
 

 Právo na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Právo na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Právo na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.21 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 

 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania  
(čl.22 GDPR), ktoré sa týkajú: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Túto žiadosť podáva:  
Meno a priezvisko žiadateľa: ...................................................................................................... 
Kontaktná adresa: ....................................................................................................................... 
 
 
Dňa: ........................................   ........................................ 

 podpis 
 
 

Vyplnenú žiadosť nám zašlite elektronicky na vyššie uvedenú E-mailovú adresu alebo v papierovej podobe 
na adresu sídla prevádzkovateľa a my Vám odpovieme v zákonnej lehote.   
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