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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

A. Potvrdenie platnosti údajov osoby 

Meno a priezvisko/ 

rodné priezvisko 

 

 

Adresa trvalého 

bydliska 

 

 

 

 

B. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

V súlade s §11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle uvedených podmienok zápisom dátumu a svojím podpisom dávam súhlas so 

zverejnením mojich osobných údajov. Platnosť tohto súhlasu je na dobu neurčitú, súhlas môže byť 

zrušený na základe písomnej žiadosti. 

B1. Zverejňovanie údajov v rozsahu:  meno, priezvisko, tituly, fotografiu, služobné telefónne číslo, 

 služobný e-mail,  pracovnoprávny vzťah, zaradenie, funkciu, za účelom zverejňovania informácií na 

verejne prístupnom portáli  Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

B2. U študentov zverejnenie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, tituly, miesto narodenia, študijný 

odbor/program a priznaný akademický titul pri konaní slávnostnej promócie. 

 

B3. Zverejnenie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, študijný odbor/program, rok ukončenia štúdia 

a priznaný akademický titul, alebo pracovnoprávny vzťah za účelom vedenia v zoznamoch 

absolventov, alebo zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. 



 

 

 

C. Súhlas s poskytnutím osobných údajov 

V súlade s §11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle uvedených podmienok zápisom dátumu a svojim podpisom dávam súhlas 

s poskytnutím mojich osobných údajov. Tento súhlas je platný počas trvania štúdia, 

alebo pracovnoprávneho vzťahu a  je možné ho zrušiť na základe písomnej žiadosti. 

C1. Poskytovanie údajov Univerzitnej knižnici KU v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, status čitateľa, číslo čipu preukazu študenta, 

číslo občianskeho preukazu a dátum jeho platnosti, resp. číslo pasu alebo povolenia k pobytu a dátum 

jeho platnosti u cudzích štátnych príslušníkov, email, telefónne číslo, číslo čitateľského preukazu 

a heslo čitateľa prevádzkovateľovi – UK KU,  forma štúdia, alebo pracovnoprávny vzťah za účelom 

evidencie čitateľa a evidencie výpožičiek. 

 

D. Súhlas so sprístupnením osobných údajov 

V súlade s §11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

zápisom dátumu a svojím podpisom dávam súhlas so sprístupnením mojich osobných údajov. 

Tento súhlas je platný počas trvania štúdia, alebo pracovnoprávneho vzťahu a  je možné ho zrušiť na 

základe písomnej žiadosti. 

D1. Sprístupnenie nevyhnutných osobných údajov povereným zamestnancom Katolíckej univerzity, 

v rámci univerzitného informačného systému a jeho modulov v súlade so zákonom č. 122/2013  Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

D2. Sprístupnenie nevyhnutných osobných údajov povereným zamestnancom Katolíckej univerzity, 

v rámci centrálneho ekonomického systému Sofia v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

V......................................     dátum: .....................................  ..............................................

         podpis potvrdzujúci súhlas 

 


