Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok,
IČO: 37801279
kontaktné údaje: www.ku.sk, +421 44 43 04 693, mail: rektor@ku.sk
______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a
transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných
systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené
a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu
zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe
týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre
konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a)

Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše
osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom
automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ
máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá

žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15,
recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c)

Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného
systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov
alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia

v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa
nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu
osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok prijala ako
prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia
za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich
zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako
dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu
Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a
slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená): Kontaktné údaje:
emailová adresa: gdpr@ku.sk

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Účelom je plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby,
agendy
zvyšovania
kvalifikácie
zamestnancov
a
predzmluvných vzťahov. K plneniu hlavného účelu dochádza
aj prostredníctvom:
a) vedenia
osobnej
agendy
zamestnancov
v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom
vzťahu,
b) spracúvania
agendy
prijímania
zamestnancov
do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d) komplexné zabezpečenie primárnej
starostlivosti
o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej
legislatívy
z dôvodu
prevencie
chorôb
z povolania,
pracovných úrazov
a udržanie
pracovnej a funkčnej
spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania
(práceschopnosti).
e) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie
prostredníctvo, vykonávania
školení,
prideľovania
certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom
komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia
zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú na základe
absolvovaného typu vzdelávania vydávané preukazy na
obsluhu motorových vozidiel alebo technických zariadení,
prípadne na iné účely (napr. práca vo výškach a pod.). Je
vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,
vykonaných
kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení pri
riadení, prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel,
technických zariadení a podobne
Personalistika:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok
6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie
je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR

č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v
platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 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. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a
o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zemne a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch
práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii
prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o
podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:
Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z.
MPSVaR,
ktorou
sa
ustanovuje
vzor
Záznamu
o registrovanom
pracovnom úraze,
zákon
NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy, Zákon NR
SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá
osoba,
sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej
zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej
správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné
poisťovne,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové

Cezhraničný prenos os. údajov

správcovské
spoločnosti,
zástupcovia
zamestnancov,
Verejný register CRZ (údaje
o VŠ učiteľoch, výskumných
a umeleckých pracovníkoch), banky a nebankové subjekty
poskytujúce
finančné
pôžičky
(potvrdenie o príjme
a zamestnaní), sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť
týka, zamestnanci prevádzkovateľa (údaje v prezenčných
listinách),
verejnosť
(kontakty
na
zamestnancov
prevádzkovateľa uvedené na jeho webovom sídle).
Uskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov
(Lehota uloženia začína plynúť 1.
januára roku nasledujúcom po roku, v
ktorom bol spis uzatvorený)

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

− 3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života
zamestnanca

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci
2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Účelom je plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru). V rámci účelu Mzdová agenda zamestnancov
dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej
evidencie v zmysle mzdových predpisov,
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa
IS pre účely pracovnoprávne,
mzdové a pre
účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických
osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia
agendy pre potreby ich odmeňovania
a s tým súvisiace
úkony.
Mzdy:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok
6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie
je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a
o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne
predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení, 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.
570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č.
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon
č. 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 576/2004
Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zemne
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
(Lehota uloženia začína plynúť 1.
januára roku nasledujúcom po roku, v
ktorom bol spis uzatvorený)

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba, orgány
verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných
právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové
dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti,
sprostredkovateľ na spracúvanie miezd.
Uskutočňuje sa
− 3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života
zamestnanca, 1 rok majetkové priznania vedúcich
pracovníkov, 5 rokov plán čerpania dovoleniek,
využívanie pracovnej doby, starostlivosť o zamestnancov,
ostatná mzdová dokumentácia, exekúcie, zrážky, 20
rokov
doklady potrebné
pre
účely
sociálneho
a zdravotného poistenia, 50 rokov ročné mzdové listy
alebo účtovné písomnosti ich nahradzujúce
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci
3 AGENDA BOZP, PO a ÚRAZOV ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Účelom je plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. V rámci predmetného
informačného
systému
dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom
komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony
ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako
aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov
BOZP, školení zamestnancov a podobne.
BOZP: Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ
2016/679 -spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno a)

Nariadenia EÚ 2016/679 –súhlas dotknutej osoby, zákon č.
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR,
ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom
pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacie predpisy.
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
(Lehota uloženia začína plynúť 1.
januára roku nasledujúcom po roku, v
ktorom bol spis uzatvorený)

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba, MŠVV
a Š SR, sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci
(orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod.), štátnej
a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
(poisťovne, Regionálny úrad verejného zdravia), zástupcovia
zamestnancov
Neuskutočňuje sa
− 3 až 10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
4 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Neuskutočňuje sa

zamestnanci, študenti, bývalí zamestnanci.
EXTERNÉ OSOBY
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov
na pracovisku ich registrácia a evidencia.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia
EÚ 2016/679 –súhlas dotknutej osoby, Zákon NR SR č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba, orgány
verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
sprostredkovateľ na BOZP.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Agenda BOZP pre externé osoby – 10 rokov
Kategórie dotknutých osôb
− uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR
vykonávajúci
u prevádzkovateľa absolventskú prax.
− študenti na odbornej praxi (výmenné stáže) a pod.
5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
(Lehota uloženia začína plynúť 1.
januára roku nasledujúcom po roku, v
ktorom bol spis uzatvorený)

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi
IS zaslali
žiadosti o
prijatie
do zamestnania, a
to dobrovoľne, bez
vypísaného
výberového konania.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov,
pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba, iný
oprávnený subjekt (Úrad práce a pod.)
Neuskutočňuje sa
1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie
do zamestnania

Neuskutočňuje sa

Uchádzači o zamestnanie, oprávnené osoby
prevádzkovateľa, zodpovedná osoba

6 EVIDENCIA ŠTUDENTOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Účelom spracúvania osobných údajov je vzdelávanie
študentov a vedenie evidencie o študentoch univerzity, ktorá
poskytuje
podľa
vysokoškolského
zákona
úplné
vysokoškolské odborné vzdelanie, zamerané predovšetkým
na výkon povolaní a odborných činností.
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR,
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti

prevádzkovateľa, zákonom č. 131/2002 Z. z. – Zákonom
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach
vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
ich evidencie a uloženia, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o
štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi
predpismi.
Kategórie príjemcov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, študenti, absolventi a
bývalí študenti univerzity, iné FO (členovia skúšobných a
hodnotiacich komisií, oponenti), iný oprávnený subjekt (iná
VŠ, na ktorú študent prestúpil, cudzinecká polícia),
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (údaje do
CRŠ, CRZP a iných registrov, údaje pre potreby
Akreditačnej komisie), cvičné školy a cvičné školské
zariadenia, Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT
služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych
predpisov (súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor),
Centrálny register poslucháčov, Ústav informácii a prognóz
školstva, zriaďovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Neuskutočňuje sa
50 rokov od skončenia štúdia pre údaje osobných spisov
študentov, 5 rokov pri agende súvisiacej so školským
poplatkom, 5 rokov po ukončení štúdia pri e – mailových
kontaktoch bývalých študentov a absolventov, 5 rokov pri
agende súvisiacej s priebehom skúšok skúšobných hárkov,
zoznam študentov prihlásených na skúšku, prehľad
o výsledkoch skúšok

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
7 STRAVOVANIE

Neuskutočňuje sa
študenti univerzity

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom je evidencia a zabezpečovanie stravovania Univerzitná jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj,
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu
na univerzite. Stravníkom v jedálni môžu byť študenti,
zamestnanci; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v
školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, Článok 6
odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie
je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba, MŠVVaŠ
SR – údaje do CRŠ pre potreby štatistiky a čerpania
prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Neuskutočňuje sa
5 rokov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
8 KNIŽNIČNÝ
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
9 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR

Neuskutočňuje sa
stravníci
Univerzitná knižnica je súčasťou univerzity a slúži na
knižnično informačné a dokumentačné zabezpečenie
výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho
procesu. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie
povinnosti akademickej knižnice s poskytovaním knižnično
informačných služieb - evidencie používateľov, sledovanie
výpožičiek, vystavovanie upomienok, evidencia publikačnej
činnosti a ohlasov, evidencia záverečných a kvalifikačných
prác.
Zákon č. 126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a
doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 38/2014 Z. z.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 6016/679 –
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa.
Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 6016/679 –
súhlas dotknutej osoby – konto používateľa.
Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 6016/679 –
oprávnený záujem prevádzkovateľa – pracovisko/fakulta.
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
zriaďovateľ.
MŠVVaŠ SR – CVTI SR (Centrum vedecko-technických
informácií SR) s centrálnymi registrami publikačnej činnosti
(CREPČ) a umeleckej činnosti (CREUČ)
Sprostredkovateľ firma SVOP, s. r. o. – KIS DAWINCI
SNK Martin - KIS 3G Virtua
Oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Dotknutá osoba – klient ako používateľ
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje používateľa sa likvidujú 2 roky po ukončení
členstva v UK KU
Osobné údaje sa likvidujú ihneď po odvolaní súhlasu (konto
používateľa)
Osobné údaje v žiadankách na služby sa uchovávajú po
dobu vybavenia žiadanky, následne sú údaje
anonymizované.
Záznam o strate dokumentu je uchovávaný trvalo. Osobné
údaje používateľa sú po vysporiadaní záväzku
anonymizované
Osobné údaje uvedené v záverečnej práci autora sú
v zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ č.56/2011
uchovávané 70 rokov.
Podklady k bibliografickým záznamom publikačnej činnosti
a ohlasov uchováva knižnica trvalo pre účely archivácie,
vedecký účel a účel historického výskumu s dodržaním
zásady minimalizácie údajov
Neuskutočňuje sa
študenti, vedecko pedagogickí pracovníci,
zamestnanci
prevádzkovateľa IS, odborná verejnosť, iné fyzické osoby
SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A
DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - účelom
spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je
prešetrovanie
podnetov
podľa
zákona
NR
SR

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknuté osoby,
Inšpektorát práce
Neuskutočňuje sa
Podnety – 10 rokov
Neuskutočňuje sa

−
oznamovateľ,
− osoba, proti ktorej podnet smeruje.
10 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM
PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je poskytovanie informácií v súlade so
zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen
vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj
podmienky,
postup a
rozsah
slobodného
prístupu
k informáciám.

Právny základ

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia
EÚ 2016/679 –súhlas dotknutej osoby, Spracúvanie
osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky,
zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

Kategórie príjemcov

žiadatelia,
orgány verejnej moci, oprávnené osoby
prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám – 5 rokov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je
vybavovanie sťažností v súlade so zákonom
o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní,
evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení
výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania
sťažností.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Spracúvanie osobných údajov je povolené
Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknuté osoby –
sťažovatelia a ich právny zástupcovia, Orgány verejnej moci
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
trvalá dokumentárna hodnota
Neuskutočňuje sa

− fyzické osoby – sťažovateľ,
− fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
− iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností.
12 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
z dôvodu ochrany majetku a zdravia.
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania

Kategórie dotknutých osôb

−
−

fyzické
osoby, ktoré vstúpili
do
priestorov
prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
samotná verejnosť

13 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Verejné obstarávanie - účelom spracúvania osobných údajov
v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických
osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo
zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie
a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Spracúvanie osobných údajov je povolené
zákonom, NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, uchádzači o zákazku, iný
oprávnený subjekt – orgány verejnej
moci
v rámci
prešetrovania, Úrad pre verejné obstarávanie a jeho webové
sídlo, sprostredkovateľ – EKS pre verejné obstarávanie
Neuskutočňuje sa
5 - 10 rokov (niektoré - trvalá dokumentárna hodnota)
Neuskutočňuje sa

− účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
− zástupcovia právnických osôb účastných verejného
obstarávania

14 UBYTOVANIE - INTERNÁT
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v agende Internát je
zabezpečenie ubytovania a stravovania študentom a vedenie
evidencie.
Vytvára podmienky
pre
uspokojovanie
individuálnych potrieb a záujmov študentov prostredníctvom
mimoškolských aktivít.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia
EÚ 2016/679 –plnenie zmluvy/objednávky na stravu,
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR,
zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z.
z. o školskom internáte, zákonom o rodine, zákonom NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba,
Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Centrálny
register študentov, Centrálny register zmlúv, orgány
verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovania súčinnosti
(Policajný zbor, súd, orgány činné v trestnom konaní) a iné
oprávnené osoby.
Neuskutočňuje sa
5 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
študenti ubytovaní v internáte
15 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie
prevádzkovateľa a informovania verejnosti, zverejňovania
fotografií a informácií o zamestnancoch a študentoch so
zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať
prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných
priestoroch univerzity, na sociálnych sieťach, v univerzitnom
a fakultných časopisoch i prostredníctvom médií.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, Článok 6
odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie
je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré
sleduje prevádzkovateľ
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba, iní
účastníci akcie, ktorí získajú fotografie
z akcie,
sprostredkovatelia, médiá v SR a zahraničí, ministerstvá
a zastupiteľstvá, zahraničné zastupiteľstvá,
spoločnosti
organizujúce výstavy a veľtrhy, verejnosť (publikovanie vo
vlastných propagačných materiáloch, prostredníctvom médií
– televízie, rozhlas, tlač, web, verejné nástenky, univerzitné
časopisy, sociálne siete, televízne prijímače a monitory
umiestnené v rámci univerzity – vrátane jej všetkých súčastí,
propagácia na podujatiach organizovaných KU a pod.)
Neuskutočňuje sa
Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa k
univerzite – 5 rokov, trvalá archivácia údajov uvedených vo
vybraných
printových
propagačných
materiáloch,
univerzitnom časopise, pamätnej knihe – kronike
prevádzkovateľa (dokumenty s trvalou archívnou hodnotou).
Neaktuálne printové materiály a fotografie na webovom sídle
prevádzkovateľa – likvidácia po ukončení účelu spracovania.
Neuskutočňuje sa
− študenti,
− zamestnanci prevádzkovateľa

16 EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ A EVIDENCIA CUDZINCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

V predmetnom
účely Evidencia ubytovaných
hostí
prevádzkovateľ poskytuje
služby v oblasti
ubytovania
(komerčného) a vedie evidenciu. V rámci svojho predmetu
činnosti plní funkciu ubytovacieho zariadenia pre
individuálnych cestujúcich, ktorých účel cesty je súkromný
alebo obchodný ako aj zájazdovým skupinám. Hlavným
účelom je evidencia ubytovaných hostí ako aj zasielanie
hlásenia o pobyte cudzincov.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia
EÚ 2016/679 –plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, Spracúvanie osobných údajov je povolené
zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 404/2011 o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

-orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov,
-Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány
verejnej moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci
poskytovanej súčinnosti, prípadne a iné oprávnené
subjekty
Oddelenie cudzineckej polície
Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Dotknutá osoba
-Centrálny register zmlúv (portál Úradu vlády SR)
Neuskutočňuje sa
5 rokov
Neuskutočňuje sa
ubytovaní hostia

17 PRÁVNE VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy – právne vzťahy (súdne spory a právna agenda) je
zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové
konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie
súdnych
sporov,
zastupovanie v právnych
veciach,
uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd,
vymáhanie
náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie
opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).
Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z.
z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny
poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v
znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v platnom znení, zákon č.
586/2003
Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov
a súvisiace právne predpisy v platnom znení
−
sprostredkovateľ
−
súdne orgány
−
exekútorské úrady
− orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
−
oprávnené osoby prevádzkovateľa
− dotknuté osoby, ako účastníci súdneho konania
− verejnosť prítomná na pojednávaní
Neuskutočňuje sa
10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

− zamestnanci prevádzkovateľa IS,
− dlžníci, protistrany v sporoch,
− iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.
18 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

19 ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Účelom spracúvania osobných údajov je účtovná agenda spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia
odberateľom,
styk s bankou,
vedenie
pokladne,
zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové
hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane
automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie
jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z
príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č.
400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych
predpisov (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne,
Úrad vlády – Centrálny register zmlúv...), verejnosť
v rámci
zákona č. 211/2000 (webové
sídlo
prevádzkovateľa
a zverejňovanie
faktúr
a objednávok).
Neuskutočňuje sa
− 10 rokov
Neuskutočňuje sa

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia
a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov
a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
Účelom je vedenie evidencie o fyzických osobách –
študentoch vysokých škôl, ktorí sa zúčastnia na odbornej
praxi
(praktickom
vyučovaní),
letnej
stáže
u prevádzkovateľa trvajúcej vopred vymedzený čas.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
− orgány štátnej správy,
verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

− Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
10 rokov od uzatvorenia spisu
Neuskutočňuje sa
–
účastníci
praktického
-študenti
v podmienkach prevádzkovateľa

vyučovania

20 SÚŤAŽE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom je spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže
(ankety) na účel vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia
výsledkov.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Účastníci súťaže, verejnosť (webové sídlo prevádzkovateľa,
sociálne siete propagujúce súťaž, univerzitný a fakultné
časopisy,
nástenky,
TV
obrazovky
v priestoroch
prevádzkovateľa,
propagačné materiály prevádzkovateľa),
sponzori súťažných cien, oprávnené osoby prevádzkovateľa,
doručovateľ výhry (Slovenská pošta, alebo iný doručovateľ
zásielok podľa zákona 324/2011 Z.z. o poštových službách).
Neuskutočňuje sa
1 rok po vyhodnotení súťaže/ankety

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
21 SPRÁVA REGISTRATÚRY

fyzické osoby - účastníci súťaží

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je správa registratúry, ako riadna evidencia
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, -Sociálna poisťovňa
(vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z osobných spisov
zamestnancov),-iný oprávnený subjekt (napr. štátne
orgány, obec, samosprávny kraj, polícia, súd),-žiadateľ o
vyhotovenie výpisu, odpisu, potvrdenia ako dotknutá
osoba, o ktorej osobné údaje ide (ktoré sú predmetom
registratúrnej úschovy) alebo jej zákonný zástupca, alebo
blízka osoba ak dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba,
ktorá sprístupnením údajov o dotknutej osobe chráni svoje
práva alebo právom chránené záujmy v súlade so zákonom

Právny základ

Kategórie príjemcov

395/2002 Z. z., orgány verejnej moci podľa príslušných
právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
od 1 roku od uzatvorenia spisu po 70 rokov od narodenia
zamestnanca – napr.: 1rok pri evidencii žiadostí
o výpožičky, 5 rokov pri korešpondenčnom styku s občanmi
a orgánmi verejnej moci žiadajúcimi o výpisy, odpisy,
kópie, 5, 10 alebo 50 rokov pri osobných údajoch, ktoré sú
obsahom spisov uchovávaných v registratúrnom stredisku v
súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z

Neuskutočňuje sa

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov
spracúvania
osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

22 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je príprava a vedenie evidencie dodávateľskoodberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými
osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné
vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov
tovarov, služieb a pod.

Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť
dotknutej osoby, Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO
povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym
zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991
Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi, Oprávnené
osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány štátnej správy,
verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych
predpisov, Centrálny register zmlúv (zo zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a nariadenia vlády
č. 498/2011, ktorým a ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o
uzatvorení zmluvy),
Neuskutočňuje sa
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
23 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve
zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia
ich pracovných,
služobných a funkčných
povinností
a zabezpečenia
plynulých
dodávateľsko-odberateľských
vzťahov.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods.
1 písm. f) Nariadenia.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba
Neuskutočňuje sa
od 1 roku do 10 rokov po strate platnosti zmlúv

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa,
odberateľa
24 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

25 SPRÁVA INFORMAČNÝCH

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy uplatňovania práv dotknutej osoby je vybavovanie
žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv
ako dotknutých osôb v zmysle
Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov
− orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
−
Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
− fyzická osoba uplatňujúca si práva dotknutej osoby
− sprostredkovateľ a príjemcovia, ktorých v zmysle GDPR
musí prevádzkovateľ informovať o uplatnených právach
DO
Neuskutočňuje sa
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Neuskutočňuje sa

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (GENEROVANIE

LOGINOV A HESIEL)
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom agendy správa informačných a komunikačných
technológií (generovanie loginov a hesiel) je informačný
systém, ktorý umožňuje generovanie účtov (loginov) pre
zamestnancov prevádzkovateľa IS. Vychádza sa z
IS
Personálna a mzdová agenda zamestnancov. Poskytuje
základné údaje o zamestnancoch, ktoré sú potrebné pre
zavedenie používateľov na jednotlivé servery. Systém
poskytuje prehľad o tom, na ktorých počítačoch je daná
osoba zavedená. Systém slúži pre interné potreby správcov
počítačov (informatikov) v rámci siete. Informatik
má
na starosti podporu užívateľov výpočtovej
techniky
a budovanie komplexného IS. Stará sa o počítačovú sieť
elektronickú poštu, internet, intranet, ochranu a správu dát.
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia (oprávnené záujmy prevádzkovateľa)
Oprávnené osoby v rámci KU, Dotknutá osoba
Neuskutočňuje sa
od 1 roku od uzatvorenia spisu po 70 rokov od narodenia
zamestnanca
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

- zamestnanci prevádzkovateľa, študenti, doktorandi,
uchádzači o štúdium,
- osoby, ktoré nie sú zamestnancami Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ale ako kňazi, poverení diecéznym biskupom,
ktorí vykonávajú duchovnú starostlivosť pre členov
akademickej
obce
prostredníctvom
Univerzitného
pastoračného centra (viď Dodatok č. 1 k smernici rektora o
správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku
(24/2017)
26 AGENDA VEDENIA KU (AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA)
Účel spracúvania osobných údajov Účelom je vedenie evidencie členov vedenia a orgánov,
vedenie evidencie o jeho zástupcoch, vypracovávanie zmlúv,
čestných prehlásení, príprava
a zabezpečenie poverení,
plnomocenstiev, licencií a povolení, zabezpečenie vyplácania
vkladov, odmien, prémií, a pod.
Právny základ
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Oprávnené osoby
prevádzkovateľa, Akademická obec prevádzkovateľa,
(zverejnenie zoznamov kandidátov a zvolených zástupcov
verejnej vysokej školy -§ 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z;
profesijný životopis, vedecko-pedagogická charakteristika
kandidáta na funkciu alebo zvoleného zástupcu)
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
členovia vedenia
27 VYDÁVANIE ČASOPISOV A KNÍH
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
28 MOBILITY

Účelom spracúvanie osobných údajov v agende vydávanie
časopisov a kníh je vykonávanie súboru operácií s osobnými
údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie,
šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové
nosiče osobných údajov
a zverejňovanie, sprístupňovanie
a poskytovanie tretím stranám pre účel
informovania
verejnosti o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a činnostiach
prostredníctvom
prezentácie
rozličných
informácií
(obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise alebo knihách,
ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto
prevádzkovateľa.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, § 78 od. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Verejnosť, Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
5 až 10 rokov
Neuskutočňuje sa
−
−

zamestnanci prevádzkovateľa,
študenti

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov

Lehoty na vymazanie os. údajov
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie
o zahraničnej mobilite účastníka mobility – študenta, učiteľa
a zamestnanca Katolíckej univerzity.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, súvisiacej s realizáciou projektu
zahraničných mobilít Erasmus+, Článok 6 odsek 1 písmeno
b) Nariadenia EÚ 2016/679 -plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie
opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej
osoby, Čl. 6 odsek 1 písm. f) -oprávnené záujmy
prevádzkovateľa, Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho
parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva
o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu
ERAZMUS+
Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Žiadateľ o mobilitu
Účastník mobility
Škola v zahraničí
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného
vzdelávania,
−
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
−
partnerské školy,
− Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad
pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
−
Európsky dvor audítorov,
− iné zákonom oprávnené subjekty (cudzinecká polícia)
−
Európska komisia v Bruseli (príjem dát cez online
nástroj Mobility Tool – EU).
Uskutočňuje sa. Prenos do tretej krajiny sa môže
vyskytovať v prípade, že cieľovou krajinou mobilanta bude
VŠ mimo EU. Právnym základom prenosu do tretej krajiny
je v takom prípade Článok 46 odsek 2 písmeno a)
Nariadenia EÚ 2016/679 -stanovenie primeraných záruk
prenosu prostredníctvom právne záväzného a
vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci a
verejnoprávnymi subjektami, ktorým je nariadenie EÚ č.
1288/2013, ktorým sa zriaďuje ERASMUS+
−
−
−
−
−

Od 1 do 10 rokov od uzatvorenia spisu
− fyzické osoby – účastníci mobilít.

29 ŠTIPENDIÁ
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
pre účel
Štipendiá je spracúvanie osobných
údajov
žiadateľov
o priznanie vysokoškolského štipendia.
Spracúvanie osobných údajov je povolené vzhľadom na
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, § 149 školského zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o
prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR
36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a výslovným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej
osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá,
v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Kategórie dotknutých osôb

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov,
− oprávnené osoby prevádzkovateľa,
− Dotknutá osoba ako žiadateľ
Neuskutočňuje sa
10 rokov od uzatvorenia spisu
− žiadatelia o štipendium, poberatelia štipendií
−

30 JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE – „EPSIS“
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

V predmetnom účely JIS Hospodárska mobilizácia (EPSIS)
dochádza k spracúvaniu osobných údajov pre
potreby
subjektov hospodárskej mobilizácie podľa zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a
doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov (napr.: Smernica č. 572 z 13.12.2017)
a pre informačnú podporu Ministerstva hospodárstva SR v
rámci krízového riadenia, a taktiež subjektov hospodárskej
mobilizácie v pôsobnosti
ďalších ministerstiev
v stave
bezpečnosti, ako aj v období krízovej situácie. V špecifickom
aplikačnom programe jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie
„EPSIS“ subjekt hospodárskej
mobilizácie – univerzita získava, spracováva a uchováva
osobné údaje zamestnancov subjektu hospodárskej
mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového
plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie
o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového
stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení
vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej
povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov
alebo prídelových lístkov, alebo evidencie zamestnancov pre
okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od
mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti
Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky.
Článok 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia EÚ 2016/679 –
plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, Článok 6
odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie
je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, ďalším právnym základom spracúvania
osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR
SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška
č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z., zákon NR SR č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o

riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány krízového
riadenia (Okresný úrad

–odd. bezpečnosti štátu a odbor
krízového riadenia), iný oprávnený subjekt verejnej moci
(MH SR, MŠVVaŠ SR, VÚ jadrovej energetiky, VÚC, obec).
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
31 ÚČASTNÍCI KONFERENCIÍ
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
32 PREUKAZY
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Neuskutočňuje sa
Pri každej zmene (aktualizácii) údajov v systéme EPSIS či
bezprostredne po ukončení pracovného pomeru
zamestnanca a podľa príslušnej špeciálnej legislatívy
Neuskutočňuje sa
− fyzické osoby –zamestnanci.
V predmetnej agende účelu Účastníci konferencií dochádza k
spracúvaniu osobných údajov účastníkov konferencií
organizovaných
prevádzkovateľom,
ktorí
nahlásili
prevádzkovateľovi svoju účasť na tomto podujatí vopred
stanoveným spôsobom. Účelom spracúvania je zabezpečenie
vedenia evidencie a prehľadu o fyzických osobách, ktoré sa
zúčastnili týchto podujatí.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány štátnej správy,
verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych
predpisov
Neuskutočňuje sa
5 rokov od uzatvorenia spisu
Neuskutočňuje sa
účastník konferencie – fyzická osoba.
Pri účely Preukazy dochádza k spracúvaniu osobných údajov
študentov a zamestnancov KU. Účelom spracúvania je výroba
preukazu a jeho evidencia, identifikácia osoby a dokladovanie
jej statusu.
Článok 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia EÚ 2016/679 –
plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
Článok 6
odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie je
nevyhnutné
na
splnenie
zákonnej
povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon č.131/2002 Z.z. – Zákon o vysokých
školách Metodické usmernenie č. 16/2014 o použití, štruktúre
údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.
Oprávnené osoby v rámci KU
Neuskutočňuje sa
2 roky po ukončení štúdia a pracovného pomeru

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Študent, zamestnanec
33 UNIVERZITA TRETIEHO VEKU A CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Pri účely Univerzity tretieho veku a Celoživotnom vzdelávaní
spracúvaním osobných údajov je vedenie
evidencie
o študentoch UTV a CV, ktoré sa poskytuje na základe
prihlášky o štúdium a v súlade s koncepciou
celoživotného
vzdelávania v SR.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6
odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 -spracúvanie je
nevyhnutné
na
splnenie
zákonnej
povinnosti
prevádzkovateľa, Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods.
1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov,
pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum
vedecko-technických informácií SR, Asociácia univerzít
tretieho
veku
na
Slovensku,
Oprávnené
osoby
prevádzkovateľa, Dotknutá osoba, cvičná škola, alebo cvičné
školské zariadenie (nemocnica, farnosť, UPaC ...), kde si
účastník vzdelávania zabezpečí prax
Neuskutočňuje sa
5 rokov –Agenda celoživotného vzdelávania (prihlášky,
prehľady, zoznamy, agenda súvisiaca so zabezpečením
vzdelávania; okrem osobných spisov a protokolov)
10 rokov –Osobné spisy frekventantov ďalších foriem
vzdelávania (celoživotného, DPŠ, rozširujúceho
kvalifikačného štúdia a pod.

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
34 DETSKÁ UNIVERZITA

Študenti UTV a CV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov pri agende Detská
univerzita je vedenie evidencie o účastníkoch
detskej
univerzity, ktorá sa poskytuje na základe prihlášky.
Súhlas dotknutej osoby (zodpovedného zástupcu) podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane
osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
Spoluorganizátori detskej univerzity, Poisťovňa, Oprávnené
osoby prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
5 rokov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
35 SPRÁVNA RADA

Účastníci detskej univerzity

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania OÚ agendy Správna rada je evidencia
členov Správnej rady podľa § 40 a 41 zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, 131/2002 . z. o vysokých školách, súhlas so
spracovaním osobných údajov
Verejnosť, MŠVVaŠ SR, zamestnanci univerzity – Oprávnené
osoby prevádzkovateľa

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Neuskutočňuje sa
10 rokov po ukončení platnosti mandátu

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
36 VEDECKÁ RADA

Členovia Správnej rady

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania OÚ pri agende Vedecká rada je evidencia
členov Vedeckej rady podľa § 11 a 12 zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, 131/2002 Z. z. o vysokých školách, súhlas
so spracovaním osobných údajov
Verejnosť, zamestnanci univerzity – Oprávnené osoby
prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
15 rokov od uplynutia mandátu

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
37 PRIJÍMACIE KONANIE

Členovia Vedeckej rady

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Prijímacie konanie je vedenie databázy uchádzačov o
štúdium, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie na
vysokoškolské štúdium.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, uchádzači o štúdium v
dennej aj externej forme štúdia na 1., 2. a 3. stupni VŠ
štúdia, Centrum vedecko-technických informácií SR (portál
MŠVVaŠ so systémom pre potreby štátnej štatistiky)

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
5 rokov

Kategórie dotknutých osôb
38 GRANTOVÉ PROJEKTY

uchádzači o štúdium

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Grantové projekty (Medzinárodné projekty) je
spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie
personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie,
ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ
2016/679 –plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa so
zámerom preukázať, uplatniť si alebo obhajovať svoje právne
nároky, Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679
–plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách, pracovné zmluvy a
dohody o vykonaná práce v zmysle ZP 311/2001 Z. z.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, koordinátor zmluvného
partnera, organizácia donora finančných prostriedkov,
Národné agentúry, Úrad vlády a ministerstvá SR a iné
orgány štátnej a verejnej správy SR, Orgány EÚ, EK,-iný
oprávnený subjekt (audítor, subjekt kontrolujúci

Právny základ

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

oprávnenosť čerpania dotácií, donori poskytujúci podporu a
pomoc)

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa. Prenos do tretej krajiny sa môže
vyskytovať v prípade schválenia účasti KU ako partnera na
danom projekte. Právnym základom prenosu do tretej
krajiny je v takom prípade Článok 46 odsek 2 písmeno a)
Nariadenia EÚ 2016/679 -stanovenie primeraných záruk
prenosu prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného
nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi
subjektami, ktorým je nariadenie EÚ č. 1288/2013, ktorým
sa zriaďuje ERASMUS+

Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

10 rokov

Kategórie dotknutých osôb
39 ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

zamestnanci prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Špecializačné štúdium je evidencia zmluvných
vzťahov v zmysle zákona 578/2004 Z. z.

Neuskutočňuje sa

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679 -

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a
vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť
dotknutej osoby, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
Občiansky zákonník
40/1964
Zb. 578/2004 Z.z.
o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkov, stavovských organizáciách v súlade s
nariadením vlády č.
296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba, MŠVVaŠ
SR, MZ SR, cvičné školy, iné oprávnené subjekty
Neuskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
študenti špecializačného štúdia
40 UDEĽOVANIE TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Udeľovanie titulu Doctor honoris causa je evidencia
udelených titulov – čestný titul.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
interná smernica KU - Štatút udeľovania cestného titulu
doctor honoris causa
členovia vedeckej rady, akademická obec, verejnosť
Uskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby navrhnuté na ocenenie.
41 UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom spracúvania OÚ – Uznávanie dokladov o vzdelaní je
plnenie povinností prevádzkovateľa pri uznávaní dokladu o
vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na účely
pokračovania v štúdiu - evidencia a vybavovanie žiadosti.
Ďalším súvisiacim účelom spracúvania je archivácia
poskytnutých údajov spolu s vydaným rozhodnutím.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o
vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a
doplnení niektorých zákonov.
- oprávnené osoby prevádzkovateľa,
- žiadateľ ako dotknutá osoba,
- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov (MŠVVaŠ), prípadne
iný oprávnený subjekt.
Neuskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
uchádzači o štúdium.
42 HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE INTERNÝCH ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy – Habilitácie a inaugurácie interných zamestnancov je
vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
vyhláška MŠVVaŠ SR 6/2005 o postupe získavania vedeckopedagogických titulová lebo umeleckých pedagogických
titulov docent a profesor.

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

členovia vedeckej rady, ministerstvo školstva, akreditačná
komisia, verejnosť(meno, priezvisko, titul, rok narodenia) 5
rokov na web sídle určí MŠVVaŠ SR §76 ods. 10 zákona
131/2002 Z.z. , Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá
osoba
Uskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

žiadatelia o inauguráciu a habilitáciu,
vedecká rada fakulty a univerzity
43 INAUGURÁCIE EXTERNÝCH FYZICKÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

žiadatelia o inauguráciu a habilitáciu,
vedecká rada fakulty a univerzity
44 AKREDITÁCIE A REAKREDITÁCIE

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

oponenti,

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy – Inaugurácie externých fyzických osôb je vedenie
evidencie podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
vyhláška MŠVVaŠ SR 6/2005 o postupe získavania vedeckopedagogických titulová lebo umeleckých pedagogických
titulov docent a profesor.
členovia vedeckej rady, ministerstvo školstva, akreditačná
komisia, verejnosť (meno, priezvisko, titul, rok narodenia) 5
rokov na web sídle určí MŠVVaŠ SR §76 ods. 10 zákona
131/2002 Z.z., Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá
osoba
Uskutočňuje sa
10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov

komisia,

komisia,

oponenti,

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy –
Akreditácie
a reakreditácie je evidencia a
vybavovanie žiadosti, archivácia, zaslanie dokumentácie na
AKREDKOM.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
269/2018
členovia agentúry, Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
Dotknutá osoba
Neuskutočňuje sa
A/5 rokov
Neuskutočňuje sa

vyučujúci, garanti študijných programov.

45 ŠTUDENTSKÉ MAILOVÉ ADRESY
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Študentské mailové adresy je Zabezpečovanie a

poskytovanie štúdia (študijné účely), vzdelávanie študentov,

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

používanie študentských mailových adries pre študijný
záujem a potreby študentov pri komunikácii s oddeleniami
príslušnej fakulty a rektorátu
KU (študijné,
sociálne,
sekretariáty katedier, vyučujúci, vedenie fakulty, vedenie
univerzity, ubytovacie a stravovacie), ako aj pri vzájomnej
komunikácii študentov
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov - spracúvanie je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; ide o
študijný záujem. Využívanie Office 365 na študijné účely
pre potreby študentov. Ide o spracúvanie osobných údajov
študentov, ktorí počas štúdia využívajú cez webstránku
Katolíckej univerzity bezplatne cloudové služby spoločnosti
Microsoft integrované do balíka Office 365 pre študijné
potreby, ktoré je nevyhnutné najmä na:
- Vytváranie, editovanie a ukladanie elektronických súborov
spojených so štúdiom na vzdialené virtuálne úložiská dát;
- zobrazovanie a získavanie študijných materiálov a
informácií;
- bezpečnú vnútro-univerzitnú elektronickú komunikáciu
spojenú s odstránením pochybností o identite študenta;
- výmenu a zdieľanie elektronických dát spojených s
realizáciou študijných aktivít a rôznych pracovných úloh
spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite s inými
oprávnenými používateľmi Office 365.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá osoba,
Microsoft, iné FO (členovia skúšobných a hodnotiacich
komisií, oponenti), iný oprávnený subjekt (iná VŠ), cvičné
školy a cvičné školské zariadenia
Uskutočňuje sa
Ihneď po ukončení štúdia (po štátnych záverečných
skúškach), po zanechaní, vylúčení a prerušení štúdia (po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
46 HELP DESK

študenti

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Help desk je technická podpora alebo systém
technickej podpory zameraný
na riešenie
problémov
s informačnými technológiami
(počítačmi, softvérovými
produktami a pod.)

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Čl. 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- oprávnené záujmy
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba ako
klient helpdesku
Neskutočňuje sa
2 roky
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
47 REGISTRATÚRNA KNIHA

Klienti helpdesku

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy
Registratúrna kniha je evidencia všetkých vstupných,
výstupných a interných dokumentov týkajúcich sa KU v
Ružomberku
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
-Slovenská pošta alebo iný doručovateľ listových a
balíkových zásielok v zmysle zákona o poštových službách,

Právny základ

Kategórie príjemcov

-ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy SR: e-Slovensko)
ako doručovateľ v zmysle zákona o e_Governmente,
-Sprostredkovateľ Datalan, a. s. ako poskytovateľ
claudových služieb po prepojení IT systému
prevádzkovateľa s ÚPVS,
-Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
-adresáti zásielok odoslaných prevádzkovateľom

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
Trvalá archivácia korešpondenčných údajov, ako údajov
registratúrneho denníka, ktorý je dokumentom s trvalou
archívnou hodnotou
Neuskutočňuje sa
Adresáti zásielok odoslaných prevádzkovateľom a pod.

48 ALUMNI
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy Alumni (Klub absolventov) je komunikácia medzi
absolventmi
navzájom,
absolventmi
a materskou
univerzitou, aby sa vytvoril priestor na vzájomnú spoluprácu
Čl. 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- oprávnené záujmy
prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba,
verejnosť
prostredníctvom
zverejnených
informácií,
Akreditačná komisia vlády (formou štatistických údajov)
Neuskutočňuje sa
Ihneď po skončení členstva
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
absolventi
49 Agenda podpory študentov so špecifickými potrebami
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia a podpora študentov žiadateľov
o poskytnutie sociálnej podpory alebo podporných služieb
Čl. 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba ako
žiadateľ o poskytnutie sociálnej podpory alebo podporných
služieb (informácie o priznanom nároku).
Neskutočňuje sa
5 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
žiadatelia
50 Agenda k ochrane majetku, poriadku a bezpečnosti, evidencia služieb vrátnikov
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy je
evidencia údajov a ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
a evidencia služieb vrátnikov
Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sleduje prevádzkovateľ
- Oprávnené osoby prevádzkovateľa,
- polícia, orgány činné v trestnom konaní, súd
(poskytovanie za účelom trestného konania alebo konania
o priestupkoch),
- vlastní zamestnanci, alebo iné fyzické osoby, o ktorých
pojednáva zápis,
- Sprostredkovateľ, dodávateľ kartového systému

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
Pri kamerových záznamoch je to automaticky po 15 dňoch
Pri ostatných záznamoch 1 rok
Neuskutočňuje sa
Zamestnanci, študenti, iné fyzické osoby

51 EVIDENCIA OPRÁVNENÝCH OSOB

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia oprávnených osôb

Právny základ

Čl. 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba
Neuskutočňuje sa
5 rokov

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
Zodpovedná osoba, oprávnené osoby
52 Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy sú kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Právny základ

Čl. 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- oprávnené záujmy
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknuté osoby, iné
kontrolné orgány (napr.: inšpektorát práce a pod.)
Neuskutočňuje sa
10 rokov

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
zamestnanci
53 Zabezpečenie IT bezpečnosti
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy
Zabezpečenie IT bezpečnosti je bezpečnosť informačných
technológií – detekcia a eliminácia rizík, či hrozieb plynúcich
z používania informačných technológií.
Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 –
oprávnené záujmy prevádzkovateľa
- Oprávnené osoby prevádzkovateľa

Neuskutočňuje sa
1 rok
Neuskutočňuje sa
Zamestnanci, študenti, iné fyzické osoby

54 VEDA A VÝSKUM
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia v rámci vedy a výskumu na KU v
Ružomberku

Právny základ

Čl. 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa, Čl. 6, odsek 1, písmeno f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- oprávnené
záujmy prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba,
verejnosť, MŠVVaŠ SR, Slovenská akadémia vied (priznanie
vedeckých kvalifikačných stupňov), iný oprávnený subjekt,
webové sídlo určené MŠVVaŠ SR (Centrálny register
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác)
Neuskutočňuje sa
10 rokov, trvalá pri dokumentoch s archívnou hodnotou
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
Zamestnanci, študenti
55 Uznávanie štúdia, titulov a dokladov získaných v zahraničí
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia o uznávaní štúdia, titulov a dokladov
získaných v zahraničí
Čl. 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba,
MŠVVaŠ SR, iný oprávnený subjekt
Neuskutočňuje sa
15 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
Zamestnanci, študenti
56 Vybavovanie kontaktných formulárov z webu
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy je
vybavovanie kontaktných formulárov z webu
Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 –
súhlas dotknutej osoby
Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Neuskutočňuje sa
1 rok
Neuskutočňuje sa
Kontaktujúce sa osoby

57 Zmluvné a objednávkové vzťahy
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia v rámci zmluvných a objednávkových
vzťahov

Právny základ

Čl. 6, odsek 1, písmeno b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679- plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonanie opatrení
pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Centrálny register zmlúv
(zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a nariadenia vlády č. 498/2011, ktorým a
ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a
náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy), Centrálny

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

register záverečných prác MŠVVaŠ SR (na základe
Metodického usmernenia MŠVVaSR č. 56/2011), Súd, orgány
činné v trestnom konaní, zmluvné strany
Neuskutočňuje sa
5 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
58 Uchádzači o štúdium

dodávatelia, poskytovatelia, žiadatelia

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je evidencia uchádzačov o štúdium

Právny základ

Čl. 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba –
uchádzači o štúdium v dennej aj externej forme štúdia na 1.,
2. a 3. stupni VŠ štúdia, Centrum vedecko-technických
informácií SR (portál MŠVVaŠ so systémom pre potreby
štátnej štatistiky)
Neskutočňuje sa
5 rokov

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
študenti
59 PREDAJ TOVARU A SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOVI, VRÁTANE NEPOVINNEJ REGISTRÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy Predaj
tovaru a služieb zákazníkovi vrátane nepovinnej registrácie
je evidencia predávaného tovaru a služieb, evidencia zmlúv
a pod.
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa. Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia
EÚ 2016/679 -plnenie zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Článok 6 odsek 1
písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 -súhlas so spracovaním
osobných údajov pre potreby registrácie zákazníka na
základe jeho rozhodnutia
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknutá osoba ako
zákazník/registrovaný zákazník, doručovateľ zásielky
(Slovenská pošta), Sprostredkovateľ -poskytovateľ
webhostingu pre eshop, iný oprávnený subjekt (napr. súd,
exekútor, audítor)
Neuskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa
zákazníci

60 PRIAMY MARKETING
Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy je
evidencia súvisiaca s priamym marketingom

Právny základ

Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 súhlas dotknutej osoby, Článok 6 odsek 1 písmeno f)
Nariadenia
EÚ
2016/679
- oprávnené
záujmy
prevádzkovateľa
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Dotknuté osoby ako
adresáti marketingovej ponuky (napr.: odoberatelia
časopisu Verbum...), Sprostredkovateľ mailových služieb

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na archiváciu os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
61 KONTO MS Office 365
Účel spracúvania osobných údajov V

Neuskutočňuje sa
5 rokov, pri súhlase - ihneď po odvolaní súhlasu
Neuskutočňuje sa
Adresáti marketingovej ponuky
predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov

učiteľov a zamestnancov KU. Účelom spracúvania je
Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely –
poskytovanie učebných materiálov, pokynov, sylabov,
kontaktov medzi učiteľmi, vedením pracovísk, sekretariátov
katedier, ubytovacím a stravovacím zariadením atď.
potrebných pre pedagógov, zamestnancov i študentov a
samotnú výuku a pod., napr.: aj v čase mimoriadnej situácie,
zabezpečenie chodu univerzity, Pri využívaní Office 365 na
chod KU a na výučbové a študijné účely pre potreby
pedagógov a zamestnancov, pôjde o spracúvanie osobných
údajov pedagógov a zamestnancov, ktorí po dobu svojho
pracovného pomeru využívajú cez webstránku Katolíckej
univerzity bezplatne cloudové služby spoločnosti Microsoft
integrované do balíka Office 365 pre výučbové či študijné
účely, zabezpečovania chodu KU a iné pracovné potreby, pre
ktoré je nevyhnutné najmä na:
- vytváranie, editovanie a ukladanie elektronických súborov
spojených s výučbou a štúdiom na vzdialené virtuálne úložiská
dát;
- zobrazovanie a získavanie študijných materiálov a informácií;
- bezpečnú vnútro-univerzitnú elektronickú komunikáciu
spojenú s odstránením pochybností o identite používateľov;
- výmenu a zdieľanie elektronických dát spojených s
realizáciou výučbových a študijných aktivít a rôznych
pracovných úloh spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite
i s jej chodom s inými oprávnenými používateľmi Office 365,
- aplikácie balíka MS Office: Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Access a Publisher,
- Mobilné verzie aplikácií pre Android a iOS,
- OneDrive s kapacitou 1TB za účelom zdieľania, prenášania
alebo zálohovania dát,
- Microsoft Teams, digitálne centrum, ktoré integruje

konverzácie, obsah a aplikácie, ktoré KU potrebuje na zvýšenie
produktivity a zapojenie používateľov,
- Microsoft SharePointu, pre možnosť informovania a zapojenia
pedagógov a zamestnancov KU pomocou komunikačných
lokalít a tímových lokalít na intranete,
- podnikovú videoslužbu na vytváranie, spravovanie a
bezpečné zdieľanie videí na KU
a ďalšie iné užitočné aplikácie.

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

IS Konto MS Office 365
Plnenie zákonných povinností - čl. 6 ods. 1 písm. c., GDPR Nariadenia EÚ 2016/679 - spracúvanie je nevyhnutné na
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zabezpečovať
výučbu a úlohy vo verejnom záujme, čl. 6 ods. 1 písm. e.,
GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov- spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme
alebo
pri
výkone
verejnej
moci
zverenej
prevádzkovateľovi, Zákon č.131/2002 Z.z. – Zákon o vysokých
školách
Oprávnené osoby v rámci KU
Uskutočňuje sa
Ihneď po ukončení pracovného pomeru (účet MS Office 365
bude automaticky, bezodkladne a bez zálohovania zmazaný).
Neuskutočňuje sa
učitelia, zamestnanci

62 DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Zabezpečovanie a poskytovanie vysokoškolského štúdia
(študijné
účely),
vzdelávanie
študentov
a agenda
dištančného vzdelávania

Právny základ

Spracúvanie osobných údajov sa odvíja z plnenia dôležitej
úlohy vo verejnom záujme podľa Článku 6, odst. 1, pís. e.)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov – spracúvanie je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevázkovateľovi - GDPR (poskytovanie VŠ vzdelávania
a študijný záujem)
Oprávnené osoby prevádzkovateľa
Dotknuté osoby – prednášajúci učitelia, študenti,
pracovníci IT
Office 365, telekomunikačné nástroje (napr.: platformy
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, WebEx,
Google Hangouts, Slack a pod.)

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Uskutočňuje sa (napr.: Ukrajina, Česká republika...)
Ihneď po ukončení štúdia (rušenie a vymazanie kont a pod.)
Neuskutočňuje sa
- študenti, učitelia, IT pracovníci, administratívni pracovníci

63 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM
Účel spracúvania
osobných údajov
Právny základ

Kategórie
príjemcov

Cezhraničný
prenos os. údajov
Lehoty na
vymazanie os.
údajov
Informácia
o existencii
automatizovaného
rozhodovania
vrátane
profilovania

Pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom
študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na
narodenie dieťaťa
Zákonná povinnosť – Zákon č. 131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiastka 58/2002, Systém
sociálnej podpory študentov - § 96 b Tehotenské štipendium
z prostriedkov štátneho rozpočtu a Článku 6, odst. 1, pís. e.) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov –
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevázkovateľovi
Tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá
nárok na výplatu tehotenského (Za študentku sa na účely tehotenského
štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu
tehotenstva).
Neuskutočňuje sa
10 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie
dotknutých osôb

Študentky

