
 

 

Oboznámenie 
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa  

článku 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 ,,Nariadenie GDPR“), resp. podľa § 19 ods. 1 a 
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
V zmysle článku 13 Nariadenia GDPR, resp. § 19 ods. 1 a 2 Zákona bola dotknutá osoba oboznámená 
so spracúvaním svojich osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ:    UNIVERZITA J. SELYEHO    
Adresa prevádzkovateľa:   Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno    
IČO:      37961632    
 
Kategórie dotknutých osôb: 

a) študenti,  
b) vysokoškolskí učitelia. 

 
Rozsah poskytnutých osobných údajov: 

a) zvukový záznam, 
b) titul pred menom, 
c) meno a priezvisko, 
d) titul za menom. 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 
 
Účelom vyhotovenia a sprístupnenia zvukového záznamu verejnosti, je zachovanie verejnej povahy štátnej 

skúšky, rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v súlade s ust. § 108e ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

(citácia príslušného ustanovenia zákona: ,,V čase krízovej situácie sa verejná časť štátnej skúšky, verejná 

časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce považujú za verejné aj vtedy, ak 

vysoká škola zabezpečí ich zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej 

školy počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.”) 



 

 

Práva dotknutej osoby: 
 

- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré 
sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 Zákona je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na 
doplnenie neúplných osobných údajov. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa 
jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v čl. 17 ods. 1 Nariadenia 
GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o 
prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona. 

- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej 
situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane 
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak 
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami 
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 
písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 
ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a spracúvanie osobných údajov sa 
vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných 
údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom. 

 
 

Prehlásenie Prevádzkovateľa:  
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, 
ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.  
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných 
incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle Prevádzkovateľa a/alebo je 
povinné informovanie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovateľa. 
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