
INFORMÁCIA  O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH  ÚDAJOV 
V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 
 
 
 

1. Prevádzkovateľ:  Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 945 25, 

IČO: 00 891 852, telef. kont:. +42135 7740 868, e-mail: soskn@soskn.sk 

 

2. Zodpovedná osoba/ osoba poverená agendou ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa : Ing. Ernest Mészáros,   

e-mail: meszaros.emba@gmail.com,                                                                                                                                                                 

telef.kont.: 0905430552 

3. Účel spracúvania osobných údajov:  
Monitorovanie administratívnych  objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa a/alebo 
zaistenie bezpečnosti zamestnancov, študentov a iných osôb. 

 
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm.f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov). 

 
5. Oprávnený záujem  prevádzkovateľa:  

Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z 
priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa. 

 
6. Príjemcovia / kategória príjemcov: 

Prevádzkovatelia bezpečnostných systémov, Policajný zbor SR, Orgány činné v trestnom konaní, Súdy, Prokuratúra. 
 

7. Doba uchovávania: 
15 dní 

 
8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:   Nevykonáva sa. 

 
9. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:   Nevykonáva sa. 

 
10. Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na  ich opravu, vymazanie, 

obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 
 

 
Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania 
proti profilovaniu. 
 
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokieľ nepreukáže: 

• nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej 
osoby, alebo  

• dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 

 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke 
prevádzkovateľa http://www.soskn.edupage.org.   
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