
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzača o štúdium 
v zmysle 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

ochrane osobných údajov“) 
 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v organizácii:  
Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava, IČO: 31750214 

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ? 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom: 
❏ prijímacieho konania na štúdium. 

❏ Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.596/2003 Z. z. zákon o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 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. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

❏ doba uchovávania v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach – 5 rokov 

Kategórie dotknutých osôb  

uchádzači o štúdium a ich zákonní zástupcovia 

Zoznam osobných údajov 

V prípade uchádzača: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, prechodné 
bydlisko, štátne občianstvo, zmenená pracovná schopnosť, počet nezaopatrených súrodencov, 
rodinné pomery, prospech, podpis, údaje o talente, schopnostiach, vedomostiach, záujmoch, 
lekársky posudok, účasť na olympiádach, súťažiach a pod.  
V prípade zákonného zástupcu: meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, e-mail, 
telefonický kontakt, podpis.  
 
Pre potreby vydania rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí alebo iných rozhodnutí súvisiacich s 
nástupom uchádzača na štúdium, oprávnené osoby prevádzkovateľa ďalej spracúvajú aj: 
údaje týkajúce sa fyzického zdravia a duševného zdravia,  
mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 
diagnostiky,  
pre potreby identifikácie zákonných zástupcov uchádzača telefónny kontakt a vlastnoručný podpis 
zákonného zástupcu, 
ako aj  ďalšie údaje, ktorými sú informácie o tom, či uchádzač bude navštevovať školskú jedáleň, 
údaje o záujmoch uchádzača a pod) 
 

Komu vaše osobné údaje poskytneme 

zriaďovateľ, škola, ktorú uchádzač navštevuje (rozhodnutie o prijatí/neprijatí),   



iná škola pri prestupe prijatého uchádzača (rozhodnutie o prijatí, prihláška na SŠ, zápisný lístok na 
SŠ), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre potreby prevádzky 
rezortného informačného systému, prípadne iný oprávnený subjekt 

Informácia o sprostredkovateľovi  

Osobné údaje dotknutých osôb budú sprístupnené sprostredkovateľovi: 
asc Applied Software Consultaints, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava,  
IČO: 31361161, spoločnosť ktorá poskytuje informačný systém aSc agenda, ktorý 
prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov.    

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín 

Zverejňovanie osobných údajov 

osobné údaje nie sú predmetom zverejňovania 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba máte právo:  
❏ vyžadovať prístup k svojim osobným údajov,  
❏ opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 
❏ namietať spracovanie Vašich osobných údajov, 
❏ na prenosnosť údajov, 
❏ právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom 

spracúvania) 
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť 

na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Ako si môžete svoje právo uplatniť? 

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti: 
❏ osobne alebo písomne na horeuvedenej adrese,   
❏ elektronicky na nižšie uvedenej emailovej adrese. 

 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

 
roman.stolc@tilgnerka.edu.sk 
tel: 02/654 22 545 
 

 
 
meno a priezvisko dotknutej osoby: 
 
 ................................................................................................................... 
 
Podpis ........................................... 
 
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť v súlade s § 19 - §25 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
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