
 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PODĽA Čl. 13 GDPR (Priloha č. 2) 

 

 

Vážení členovia komisie a študenti,  

 

podľa Čl. 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 

(ďalej len „GDPR“) si Vás dovoľujeme informovať, že Prevádzkovateľom, ktorý 

spracúva Vaše osobné údaje počas štátnych skúšok, je Katolícka univerzita v 

Ružomberku, Hrabovská cesta č.1, 034 01 Ružomberok, IČO: 37801279 (ďalej len „KU“). 

KU  je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú 

fakulty KU. 

 

Verejná časť štátnej skúšky bude prebiehať ON-LINE prostredníctvom videokonferencie 

podľa § 108 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Z o VŠ“). 

 

Primárnym účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie verejného priebehu 

štátnej skúšky podľa § 63 ods. 2 Z o VŠ (zásada verejnosti), zabezpečením verejného 

priameho prenosu štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie podľa § 108 ods. 8 a 9 

Z o VŠ.  

 

1. Na študijné účely, v prípade vykonania štátnych skúšok prostredníctvom 

videokonferencie je právnym základom spracúvania:  

▪ Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Plnenie zákonných povinností KU) 

▪ Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme). 

 



2. Na účely vyhotovenia a vypočutia zvukového záznamu v priestoroch KU je právnym 

základom spracúvania:  

▪ Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Plnenie zákonných povinností KU) 

▪ Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme). 

 

Zároveň Vás informujeme, že v čase krízovej situácie (COVID-19), kedy budete 

vykonávať štátnu skúšku prostredníctvom tejto videokonferencie, bude KU, podľa § 108e 

ods. 6 Z o VŠ, z videokonferencie štátnych skúšok vyhotovovať zvukový záznam. 

Vyhotovený zvukový záznam bude, podľa § 108e ods. 6 Z o VŠ, dostupný verejnosti na 

vypočutie len v priestoroch KU, a to na základe vyžiadania. KU bude uchovávať záznam 

počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie a následne tento záznam vymaže.  

 

Obrazovo-zvukový záznam z videokonferencie sa na KU nevyhotovuje.  

 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenia o Vašich právach (dotknutej 

osoby) nájdete aj na webovom sídle KU v záložke ochrana osobných údajov. 

 

 

UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTA: 

Študent nesmie z videokonferencie štátnej skúšky vyhotovovať žiaden záznam. 

Študent taktiež nesmie umožniť, resp. vytvoriť inej osobe podmienky na vyhotovenie 

záznamu z videokonferencie štátnej skúšky. 

 

 

 


