
Informácie pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium  
na Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprade 

o spracovaní ich osobných údajov v rámci jednotlivých účelov 

 

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie: 

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, IČO: 42039371 

 

Kontaktné údaje:  

Ing. Beáta Mitická – riaditeľka, e-mail: riaditel@tatranskaakademia.sk 

telefonický kontakt: +421 905 298 655 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom spracovania a 

vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie v automatizovanej forme (aSc agenda - školský 

informačný systém) aj v neautomatizovanej forme 

 

V rámci tohto účelu spracúvame o vás (o žiakoch aj o zákonných zástupcoch žiakov) osobné údaje 

bežnej aj osobitnej kategórie (osobné údaje o zdravotnom stave) v rozsahu stanovenom zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Tieto 

údaje spracúvame v automatizovanej aj v neautomatizovanej forme. Neautomatizovaná forma znamená 

listinná podoba (napr. klasifikačné hárky, triedna kniha, osobný spis žiaka a podobne). Automatizovaná 

forma znamená, že sa osobné údaje spracúvajú v elektronickej podobe (v našich podmienkach je to 

spracúvanie osobných údajov v rámci tzv. aSc agendy, čo je špeciálny softvér na kompletnú 

administráciu školy). Tieto osobné údaje sa spracúvajú po dobu stanovenú osobitnými právnymi 

predpismi, resp. v súlade s registratúrnym plánom Školy, ktorý bol schválený príslušným archívom 

(triedna kniha po dobu 10 rokov, triedny výkaz po dobu 60 rokov od narodenia, katalalógový list žiaka 

po dobu 60 rokov od narodenia, protokol o komisonálnej a maturitnej skúške po dobu 20 rokov, 

neprevzaté vysvedčenia, agenda k odpisom vysvedčení , neprevzaté odpisy z vysvedčení po dobu 5 

rokov, osobný spis žiaka po dobu 10 rokov, návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami po dobu 5 rokov po ukončení štúdia, zdravotný záznam, správa z 

diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, písomné 

vyjadrenie ku školskému začleneniu po dobu 5 rokov po ukončení štúdia, individuálny výchovno-

vzdelávací program individuálne začleneného žiaka po dobu 5 rokov po ukončení štúdia, klasifikácia 

prospechu a správania žiakov po dobu 5 rokov, rozhodnutia ohľadom prerušenia štúdia a individuálneho 

študijného plánu po dobu 5 rokov, rozhodnutia ohľadom vylúčenia zo štúdia 10 rokov). 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti aSc Applied Software Consultants, s.r.o. a externému archívu, 

ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní 

osobných údajov. Príjemcom osobných údajov je aj NÚCEM ako štátna rozpočtová organizácia s 

právnou subjektivitou, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

príp. aj Centrum vedecko technických informácií SR, a to v rozsahu zákonnej povinnosti zasielania 

osobných údajov v súvislosti s maturitnými skúškami, ako aj členovia a predsedovia predmetových 

maturitných komisií (vrátane zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov) a predseda školskej 

maturitnej komisie. Osobné údaje maloletých žiakov sú poskytované aj ich zákonným 

zástupcom/rodičom. Osobné údaje plnoletých žiakov sú sprístupňované ich rodičom len na základe ich 

výslovného písomného súhlasu. Osobné údaje maloletých žiakov môžu byť poskytnuté aj orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

 

 

 

mailto:riaditel@tatranskaakademia.sk


Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom plnenia povinností 

prevádzkovateľa súvisiacich so zasielaním údajov do centrálneho registra (rezortný informačný 

systém) vedeného MŠVVŠ SR 

 

V súlade s § 157 a § 158 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

právnych predpisov je Škola povinná zasielať do centrálneho registra presne stanovené osobné údaje. 

Centrálny register je zoznam osobných údajov bežnej aj osobitnej kategórie (osobné údaje o zdravotnom 

stave) o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v 

školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, 

žiakov a poslucháčov, a to v rozsahu stanovenom vyššie uvedeným zákonom. Centrálny register je 

informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo 

školstva. Doba uchovávania týchto údajov je stanovená po dobu trvania povinnosti plnenia povinností 

prevádzkovateľa podľa § 158 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 
Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti aSc Applied Software Consultants, s.r.o., ktorá spracúva vaše 

osobné údaje v našom mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež 

zriaďovateľovi Školy – Tatranskej akadémii, n.o., ktorý je povinný na základe požiadania ministerstvom 

školstva vykonať vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým do centrálneho registra školou a školským 

zariadením v ich pôsobnosti kontrolu poskytovaných osobných údajov a potvrdiť ich správnosť a 

úplnosť.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie 

a spracovania účtovných dokladov 

 

V prípade, ak Vám v súvislosti so štúdiom žiaka na Škole bola vystavená faktúra, spracúvame o Vás 

osobné údaje za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov. Na tento účel nám poskytujete 

len Váš titul, meno, priezvisko a bydlisko, resp. dodaciu adresu a prípadne aj číslo bankového účtu. 

Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

právnych predpisov. Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich 

vystavenia. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a tiež sprostredkovateľom – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. a externému archívu, ktorí spracúvajú vaše 

osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše 

osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim 

advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie 

našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), Vaše osobné údaje 

poskytneme orgánom verejnej moci. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie 

uchádzačov o štúdium, vyhodnotenia priebehu a výsledkov prijímacích skúšok 

 

V prípade, ak má niekto záujem študovať na našej Škole, je potrebné, aby nám doručil svoju prihlášku 

na strednú školu, obsahom ktorej sú osobné údaje tohto uchádzača a jeho zákonných zástupcov. 

Následne sa vykonávajú prijímacie skúšky, v rámci ktorých tiež spracúvame osobné údaje o dotknutej 

osobe – uchádzačovi o štúdium, nakoľko potrebujeme vyhodnotiť priebeh a výsledky prijímacích 

skúšok. Tieto osobné údaje (bežnú kategóriu osobných údajov + osobitnú kategóriu osobných údajov – 

údaje o zdravotnom stave o vás spracúvame v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon). Výsledky prijímacích skúšok sa zverejňujú, avšak osobné údaje sú 

pseudonymizované, čiže osoby, ktoré nedisponujú dodatočnými informáciami (v tomto prípade 

informáciou o tom, ktorej osobe patrí aký kód), nemôžu priradiť tieto údaje ku konkrétnej osobe. Tieto 

osobné údaje o vás uchovávame po dobu 5 rokov (s výnimkou prihlášky na štúdium v prípade prijatých 

študentov, nakoľko tá sú súčasťou pedagogickej dokumentácie žiaka). 

 



Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a nášmu sprostredkovateľovi – externému archívu, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní 

osobných údajov. Tieto osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté zriaďovateľovi Školy (odvolací orgán) 

a zákonným zástupcom uchádzača o štúdium.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie 

a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych 

predpisov 

 

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov je sťažnosťou 

podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom 

chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo orgánu verejnej správy 

alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie 

je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Nakoľko je riaditeľka Školy orgánom verejnej správy v rozsahu, 
v ktorom rozhoduje o právach a povinnostiach ostatných fyzických a právnických osôb v oblasti 

verejnej správy (vydávanie rozhodnutí), môžete sa v tejto súvislosti domáhať sťažnosťou ochrany 

svojich práv v zmysle vyššie uvedeného zákona. Na tomto právnom základe potom evidujeme vaše 

prípadné sťažnosti a v nej uvedené osobné údaje. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v prípade, ak 

ste podali sťažnosť, uchovávame po dobu 5 rokov. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. 

V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci 

konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov 

nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní 

poskytnúť vaše osobné údaje aj orgánom verejnej správy oprávneným vykonávať kontrolu vybavovania 

sťažností. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie 

a vybavovania žiadostí na úseku slobodného prístupu k informáciám 

 

Osobami povinnými podľa z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a 

fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb 

alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. 

Nakoľko je riaditeľka Školy orgánom verejnej správy v rozsahu, v ktorom rozhoduje o právach 

a povinnostiach ostatných fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (vydávanie 

rozhodnutí), môžete sa v tejto súvislosti domáhať poskytnutia informácie. Ak nám takúto žiadosť 

zašlete, tak v tomto prípade budeme evidovať na právnom základe vyššie uvedeného zákona vaše 

osobné údaje v nej uvedené a tiež osobné údaje, ktoré boli poskytnuté. Vaše osobné údaje, ktoré 

spracúvame v prípade, ak ste podali takúto žiadosť, uchovávame po dobu 5 rokov. 
 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. 

Príjemcom Vašich osobných údajov môže byť aj okresný úrad, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom vedenia zmluvnej 

dokumentácie týkajúcej sa podmienok štúdia uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a rodičmi 

žiakov školy (resp. budúcich žiakov školy) 

 

Nakoľko každý žiak našej Školy musí mať uzatvorenú Zmluvu o štúdiu, ktorú v jeho prospech 

uzatvárajú zákonní zástupcovia a trvá počas celej doby štúdia, je nevyhnutné, aby sme spracúvali osobné 

údaje o žiakoch aj o ich zákonných zástupcoch. Právnym základom pre spracovanie týchto osobných 

údajov bude teda plnenie Zmluvy o štúdiu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje 



v rámci tohto účelu spracúvame o Vás v zmysle schváleného registratúrneho plánu po dobu 10 rokov 

po ukončení platnosti vyššie uvedenej zmluvy a v rámci tohto účelu spracúvame len bežnú kategóriu 

osobných údajov, vrátane rodného čísla žiakov. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a tiež sprostredkovateľom – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. a externému archívu, ktorí spracúvajú vaše 

osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše 

osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté spolupracujúcim advokátskym kanceláriám a súdom v prípade 

uplatňovania nárok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a 

vybavovania súdnych sporov, s tým súvisiacich exekúcií a prihlášok do konkurzného konania 

 

Škola má s každým rodičom nášho žiaka uzatvorenú Zmluvu o štúdiu. V prípade, ak v dôsledku 
neplnenia zmluvných povinností bola nútená Škola vymáhať si svoje pohľadávky v súdnom a následne 

aj v exekučnom konaní, prípadne prihlásiť si svoju pohľadávku do konkurzu, musíme o vás spracúvať 

osobné údaje v rozsahu potrebnom pre uplatnenie našich pohľadávok. Pre tieto účely však spracúvame 

len bežnú kategóriu vašich osobných údajov na základe z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 

znení neskorších právnych predpisov, z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších 

právnych predpisov, z. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Tieto údaje o vás následne 

uchovávame v zmysle nášho schváleného registratúrneho plánu po dobu 10 rokov po právoplatnom 

ukončení konania. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú 

a tiež sprostredkovateľovi – spoločnosti Argania, spol. s.r.o. ktorá spracúva vaše osobné údaje v našom 

mene, a s ktorou máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Za účelom uplatňovania 

našich nárokov poskytujeme vaše osobné údaje aj súdom pre účely súdneho konania, exekútorovi 

a exekučnému súdu pre účely exekučného konania a správcovi konkurznej podstaty, resp. súdu pre účely 

konkurzného konania a tiež spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom poučenia o 

bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov pri realizácii školských aktivít a za účelom evidencie  

školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri 

činnostiach organizovaných školou 

 

V prípade, ak sa náš žiak má záujem zúčastniť akejkoľvek školskej aktivity mimo priestorov školy, je 

potrebné, aby bol poučený o podmienkach bezpečnosti. Predmetné poučenie podpisuje zákonný 

zástupca alebo v prípade plnoletých žiakov samotný žiak. Predmetné poučenie obsahuje len bežnú 

kategóriu osobných údajov. Škola je povinná tiež viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku 

ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných Školou. 

V rámci tohto účelu spracúva Škola okrem bežnej kategórie osobných údajov aj osobitnú kategóriu 
osobných údajov – údaje o zdravotnom stave. V rámci oboch účelov spracúvania osobných údajov 

postupuje Škola na právnom základe § 152 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších právnych predpisov. Predmetné osobné údaje Škola uchováva v zmysle schváleného 

registratúrneho plánu po dobu 5 rokov. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom a v prípade maloletých žiakov ich 

poskytujeme aj ich rodičom/zákonným zástupcom a v prípade potreby poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.  

 

 

 

 



Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom uzatvorenia A/ 

zmluvy o úrazovom poistení žiakov B/ poistenia v prípade realizácie školských 

podujatí/výletov/stáží 

 

V súlade s Čl. IX. ods. 1 Zmluvy o štúdiu je Škola povinná najneskôr do 15. 10. príslušného  školského  

roka uzavrieť s  poisťovňou  poistnú  zmluvu  o úrazovom poistení žiakov. Pre tieto účely Škola eviduje 

zoznam žiakov, t. j. bežnú kategóriu osobných údajov /vždy sú to však všetci žiaci Školy/, tieto údaje 

sa však zmluvnej poisťovni neposkytujú (Škola poskytuje len počty žiakov) s výnimkou prípadu, ak by 

nastala poistná udalosť (vtedy sa už poskytujú aj údaje o zdravotnom stave a o priebehu poistnej 

udalosti). Tieto osobné údaje môžu byť samozrejme poskytnuté zákonným zástupcom maloletých 

žiakov alebo osobám, ktoré sú povinné podľa Zmluvy o štúdiu uhrádzať poistné. V prípade, ak sa 

rozhodne žiak zúčastniť sa nejakej akcie Školou organizovanej (najmä v zahraničí), Škola môže pre 

žiaka zabezpečiť uzatvorenie poistenia, a to buď na právnom základe súhlasu v súlade s Čl. 6 ods. 1 

písm. a) Nariadenia alebo na právnom základe plnenia zmluvy v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
(pričom za zmluvu sa považuje aj záväzná prihláška na predmetné podujatie/výlet/stáž, obsahom ktorej 

je aj žiadosť o zabezpečenie takéhoto poistenia), a to podľa charakteru vzťahu medzi Školou a dotknutou 

osobou v konkrétnom prípade. Tieto osobné údaje budú následne poskytnuté zmluvnej poisťovni. 

Zmluvnej poisťovni môžu byť v prípade poistnej udalosti poskytnuté aj údaje osobitnej kategórie, t.j. 

údaje o zdravotnom stave. Tieto osobné údaje o Vás v rámci tohto účelu spracúvame po dobu trvania 

poistnej zmluvy a 4 roky po poistnej udalosti. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom a v prípade maloletých žiakov ich 

poskytujeme aj ich rodičom/zákonným zástupcom a tiež zmluvnej poisťovni.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom informovania 

širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a úspechoch školy prostredníctvom 

webovej stránky prevádzkovateľa, sociálnych sietí, násteniek umiestnených v priestoroch školy, 

prostredníctvom publikačných materiálov, a to v elektronickej aj tlačenej forme a v príspevkoch 

školskej televízie prevádzkovateľa, ktoré zverejňuje na webovej stránke poskytovateľa 

youtube.com 

 

Za účelom lepšieho informovania širokej verejnosti o aktuálnom dianí na škole, o výsledkoch a 

úspechoch školy spracúvame osobné údaje našich žiakov. Tieto osobné údaje spracúvame za účelom 

ich zverejnenia prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, sociálnych sietí, násteniek 

umiestnených v priestoroch školy, prostredníctvom publikačných materiálov, a to v elektronickej aj 

tlačenej forme a v príspevkoch školskej televízie prevádzkovateľa, ktoré zverejňuje na webovej stránke 

poskytovateľa youtube.com. Tieto osobné údaje spracúvame na základe súhlasu udeleného zákonnými 

zástupcami maloletých žiakov alebo plnoletými žiakmi v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.  

 

V prípade, ak Škola organizuje hromadné akcie (napríklad deň otvorených dverí), ktorých sa zúčastňuje 

veľké množstvo ľudí (najmä maloletých záujemcov o štúdium spolu s ich rodičmi alebo inými 
príslušníkmi rodiny), nie je technicky možné vopred stanoviť okruh osôb a dať im podpísať na tento 

účel súhlas so spracovaním ich osobných údajov. Z uvedeného dôvodu preto Škola pred vstupom na 

takúto hromadnú akciu upozorňuje návštevníkov, že z tejto akcie budú vyhotovované fotografie 

a videozáznamy a účasťou na tejto akcii konkludentne (t.j. mlčky, nevýslovne – už len svojím vstupom 

do označených priestorov) prejavujú súhlas so spracovaním ich osobných údajov na tento účel. Nakoľko 

sa týchto akcií zúčastňujú aj maloleté deti, prevádzkovateľ vopred informuje zákonných zástupcov (v 

rámci pozvánky na predmetnú akciu) o tejto skutočnosti a rodičia tým, že súhlasia, aby sa ich dieťa 

zúčastnilo tejto akcie aj bez ich prítomnosti, súhlasia zároveň s vyhotovovaním takýchto záznamov. 

V tejto súvislosti by sme však navyše chceli uviesť, že sa domnievame, že nakoľko sa týchto akcií 

zúčastňujú deti vo veku od 14 rokov (pričom upozorňujeme, že sa v tomto prípade nejedná 

o poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, kde sa k zákonnému spracúvaniu osobných údajov 

dieťaťa mladšieho ako 16 rokov vyžaduje súhlas zákonného zástupcu), ide o osoby, ktoré sú s ohľadom 

na ich vek a rozumovú vyspelosť už spôsobilé samé posúdiť obsah, význam a následky takéhoto úkonu. 

Napriek skutočnosti, že vstupom na podujatie sa udeľuje konkludentný súhlas so spracovaním osobných 



údajov dotknutých osôb, ponúkame dotknutým osobám navyše možnosť, aby v prípade, ak sa vykonáva 

videozáznam alebo sa zhotovujú fotografie, na ktorých nemajú záujem figurovať, túto skutočnosť 

oznámili príslušným zamestnancom Školy a takéto fotografie/videozáznamy nebudú vyhotovené. 

 

Škola tieto údaje spracúvam po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, ak nebol odvolaný pred uplynutím 

tejto doby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť zo strany dotknutej osoby alebo jej 

zákonného zástupcu kedykoľvek odvolaný, dôsledkom čoho budú takéto osobné údaje zlikvidované, to 

však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.  

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom a v prípade maloletých žiakov ich 

poskytujeme aj ich rodičom/zákonným zástupcom a tiež sprostredkovateľovi - aSc Applied Software 

Consultants, s.r.o., ktorý spravuje našu webovú stránku, ako aj prevádzkovateľom sociálnych sietí 

(Facebook, Google). Musíte však vziať do úvahy, že nakoľko sa súhlas udeľuje pre účely zverejnenia, 

tak k nim budú mať prístup v rozsahu zverejnenia všetky subjekty, ktoré sa dostanú do kontaktu s 
osobnými údajmi dotknutej osoby. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v súvislosti s kultúrnymi 

a vzdelávacími poukazmi 

 

V súlade so z. č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky a opatrením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. 

decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu" spracúva o vás Škola 

osobné údaje bežnej kategórie, vrátane rodného čísla, z dôvodu vašej evidencie pre účely poskytnutia 

kultúrnych poukazov. Tieto údaje o vás uchovávame po dubu 5 rokov v súlade § 31 ods. 14 z. č. 

523/2004 Z. z. 

 

V súlade s § 4ae z. č. 597/2003 Z. z.  financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších právnych predpisov vykonáva Škola evidenciu účastníkov záujmovej mimoškolskej 

činnosti organizovanej prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním podkladov pre vyplatenie 

príspevkov vo forme vzdelávacích poukazov a pre tieto účely spracúva bežnú kategóriu osobných 

údajov, vrátane rodného čísla, a to po dobu 3 rokov (§ 8b ods. 8 z. č. 579/2003 Z. z.) 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom. Tieto údaje sú tiež poskytované 

MŠVVŠ SR a Ministerstvu kultúry SR a tiež sú poskytované zriaďovateľovi Školy – Tatranskej 

akadémii, n.o. Tieto osobné údaje v našom mene spracúva aj náš sprostredkovateľ – externý archív, 

s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v súvislosti s vyplácaním 

štipendia 

 

Naša Škola poskytuje svojim žiakom sociálne štipendium, a to v prípade splnenia podmienok pre jeho 
poskytnutie v súlade s § 149 z. č. 45/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších právnych predpisov. Pre tento účel spracúvame vaše osobné údaje bežnej kategórie vrátane 

rodného čísla, pričom za dotknuté osoby sa v tomto prípade považujú žiadateľ a spoločne posudzované 

osoby v zmysle z. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších právnych predpisov.  

V prípade splnenia podmienok pre poskytnutie prospechového štipendia môžu žiaci Školy získať aj 

takéto štipendium, a to formou úľavy zo školného na základe Zmluvy o štúdiu. Nakoľko sa však školné 

platí v prospech zriaďovateľa Školy – Tatranskej akadémie, n.o., škola v rámci tohto účelu spracúva 

osobné údaje žiakov, vrátane ich prospechu, za účelom stanovenia výšky tohto štipendia a tieto údaje 

následne poskytuje zriaďovateľovi Školy – Tatranskej akadémii, n.o. za účelom jeho výplaty. 

 

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda plnenie Zmluvy 

o štúdiu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Pre tieto účely spracúvame bežné osobné údaje 

žiakov, vrátane rodného čísla, ako aj osobné údaje osôb, ktoré platia v prospech žiaka školné, nakoľko 



sa im posiela faktúra znížená o sumu priznaného prospechového štipendia. Tieto osobné údaje 

uchovávame po dobu 10 rokov. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom a tiež sprostredkovateľovi – 

spoločnosti Argania, spol. s.r.o., s ktorou máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 

Vaše osobné údaje v rámci týchto účelov spracovania môžu byť tiež poskytnuté Centru vedecko-

technických informácií SR v prípade sociálneho štipendia a zriaďovateľovi Školy – Tatranskej 

akadémii, n.o.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame o žiakoch, ktorí sa majú zúčastniť 

školského výletu/akcie/podujatia, kultúrneho alebo športového charakteru, za účelom ich 

poskytnutia tretím osobám 

 

V prípade, ak Škola realizuje školský výlet, akciu alebo podujatie kultúrneho alebo športového 
charakteru a pre tieto účely je potrebné poskytnúť osobné údaje o žiakoch Školy tretím osobám, tieto 

poskytneme len so súhlasom zákonných zástupcov maloletých žiakov, resp. so súhlasom plnoletých 

žiakov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (konkrétne osobné údaje budú bližšie špecifikované 

v poskytnutom súhlase). Tieto údaje Škola uchováva "do naplnenia účelu“, t.j. do odovzdania údajov 

tretej strane; prevádzkovateľ je však povinný aj po naplnení účelu spracovania uchovávať osobné údaje 

uvedené na tomto súhlase, a teda nevykonať ich výmaz likvidáciou súhlasu z dôvodu splnenia zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa v súlade s Nariadením, konkr. je povinný dozornému orgánu preukázať 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda existenciu súhlasu dotknutej osoby. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Tieto osobné údaje budú následne 

poskytnuté osobám, u ktorých alebo prostredníctvom ktorých sa má daná akcia realizovať, a ktoré 

vyžadujú poskytnutie týchto osobných údajov, cestovné kancelárie. V prípade, ak sa má realizovať 

takéto podujatie v cudzine, budú osobné údaje poskytnuté aj mimo SR, pričom nie je vylúčené ani 

poskytnutie údajov mimo členské štáty EÚ. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame o žiakoch na účel ich zaevidovania 

na súpiske súťaže, zaradenia do príslušnej súťažnej kategórie a s tým súvisiacej účasti na 

súťažiach a olympiádach alebo iných akciách, pri ktorých dochádza k reprezentovaniu 

prevádzkovateľa 

 

V prípade, ak má záujem žiak Školy zúčastniť sa súťaže, olympiády alebo inej akcie, pri ktorej dochádza 

k reprezentovaniu Prevádzkovateľa, Škola môže zaevidovať žiaka na súpiske súťaže, resp. ho aj zaradiť 

do príslušnej súťažnej kategórie a poskytnúť jeho osobné údaje organizátorom/usporiadateľom danej 

súťaže/olympiády/akcie, resp. členom hodnotiacich komisií, ktorí vyžadujú pre účasť a vyhodnotenie 

výsledkov súťaže/olympiády/inej akcie poskytnutie osobných údajov žiaka, len so súhlasom zákonného 

zástupcu maloletého žiaka alebo so súhlasom plnoletého žiaka v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 

(jedná sa o situácie, keď škola odosiela tzv. súpisku žiakov, nie teda v prípadoch, ak si žiak podáva 
prihlášku sám). Tieto osobné údaje Škola spracúva po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (najneskôr 

do ukončenia predmetnej súťaže). Údaje o účasti žiaka na rôznych súťažiach a olympiádach a o jeho 

výsledkoch sú však súčasťou pedagogickej dokumentácie, a preto ich prevádzkovateľ spracúva aj 

v rámci iného účelu. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Tieto osobné údaje budú následne 

poskytnuté organizátorom/usporiadateľom danej súťaže/olympiády/akcie, resp. členom hodnotiacich 

komisií.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame o žiakoch a rodičoch na účel ich 

evidencie ako členov rady školy 

 

V súlade s § 24 a § 25 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. sme povinní mať ustanovenú radu školy 



v zložení, ktoré ustanovuje vyššie uvedený zákon. Na právnom základe týchto právnych predpisov 

spracúvame Vaše identifikačné osobné údaje ako členov rady školy. Nakoľko o Vás tiež spracúvame 

Vaše kontaktné údaje, tieto spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 

1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je poskytovanie dôležitých informácií 

súvisiacich s členstvom v rade školy, najmä však s termínom konania zasadnutí rady školy. Tieto osobné 

údaje o Vás uchovávame po dobu 4 rokov. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. S ohľadom na skutočnosť, že je Škola 

povinná zverejňovať správy zo zasadnutia rady školy, tieto údaje budú sprístupnené (v rozsahu 

sprístupnenia) všetkým subjektom, ktoré s týmito osobnými údajmi prídu do styku.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame o žiakoch na účel ich evidencie ako 

členov žiackej školskej rady 

 

V súlade s § 26 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

právnych predpisov a vyhláška č. 291/2004 Z. z. je na našej Škole zriadená žiacka školská rada a na 

právnom základe týchto predpisov spracúvame aj osobné údaje žiakov, ktorí sú členmi žiackej školskej 

rady. Na právnom základe týchto právnych predpisov spracúvame vaše osobné údaje bežnej kategórie 

ako členov rady školy. Tieto osobné údaje o vás uchovávame po dobu 4 rokov. 

 

Tieto informácie sú dostupné našim oprávneným zamestnancom. Údaje o členoch žiackej školskej rady 

sú zverejnené na nástenkách školy, čiže tieto údaje sú sprístupnené v priestoroch Prevádzkovateľa.  

 

Informácie v súvislosti  s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom prípravy na 

vyučovanie a realizácie vyučovacieho procesu v digitálnej podobe  

 

Nakoľko vyučovací proces žiakov v rámci odboru IDT prebieha aj v digitálnej podobe, a to napr. formou 

zadávania testov, rôznych projektov a domácich úloh a ich vypracovania prostredníctvom služby Google 

Workspace for Education od spoločnosti Google, ako aj formou vyhotovenia záznamov prostredníctvom 

kamier a digitálnych fotoaparátov na vyučovacích hodinách z dôvodu lepšieho vysvetlenia preberaného 

učiva  a opravy prípadných chýb žiakov pri grafickom spracovaní zadanej problematiky, dochádza k 

spracovaniu osobných údajov žiakov v rozsahu: identifikačné údaje (meno a priezvisko) a kontaktné 

údaje (e-mail), príp. heslo (to je však možné zo strany dotknutej osoby zmeniť, čím prevádzkovateľ k 

tomu stratí prístup), obrazové a obrazovo-zvukové záznamy. Spracúvanie osobných údajov dotknutých 

osôb sa vykonáva na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s Čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. V tomto prípade máme za to, že zásah do Vášho súkromia nie je závažný (napr. aj 

s ohľadom na skutočnosť, že nedochádza k zverejňovaniu osobných údajov – záznamy), a preto podľa 

nášho názoru neprevažuje nad naším oprávneným záujmom, ktorým je zabezpečenie čo 

najkvalitnejšieho vyučovacieho procesu, ktorý zároveň rešpektuje súčasné trendy a vymoženosti 

v oblasti informačných a digitálnych technológií, s ktorými sa žiaci učia pracovať. Získané osobné údaje 

preto budú slúžiť výhradne len na tento účel a nebudú v rozpore s ním použité. 
 

Tieto údaje sa spracúvajú po dobu trvania štúdia žiaka, resp. po dobu trvania pracovného pomeru alebo 

obdobného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca s prevádzkovateľom, pokiaľ sa jedná o službu 

Google Workspace for Education; v prípade obrazových a obrazovo-zvukových záznamov sa tieto 

uchovávajú po dobu trvania potreby ich použitia, maximálne však do konca školského roka, v ktorom 

boli vytvorené. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje 

spracúvajú, ako aj nášmu sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v našom mene: spoločnosti 

Google LLC. so sídlom Mountain View, USA, resp. Google Ireland Limited, spoločnosť založená a 

prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (služba Google Workspace for Education), prípadne aj zákonným 

zástupcom maloletých žiakov. 

 



Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry 

 

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto 

účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám úradnú 

korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda 

vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v zmysle schváleného registratúrneho plánu 

po dobu 3 rokov. 

Tieto informácie sú dostupné iba našim oprávneným zamestnancom, ktorí Vaše osobné údaje 

spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj 

spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie 

uplatnených práv dotknutých osôb  

 

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva 

osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež 

evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 

20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to 

po dobu 5 rokov.  

 

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje 

spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj 

spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.  

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom spracovania 

a vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru 

 

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom kontaktujete prostredníctvom 

e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné 

údaje budeme spracúvať dôverne a výhradne za účelom a do doby vybavenia tejto Vašej požiadavky. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej 

prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru. V tejto súvislosti môže byť teda 

právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (tzv. 

predzmluvné vzťahy) alebo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čiže oprávnený záujem nás ako 

prevádzkovateľa osobných údajov, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o 

uzatvorenie zmluvného vzťahu, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme 

odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný 

informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti. 

 

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje 
spracúvajú a nášmu sprostredkovateľovi – Tatranskej akadémii, n.o., ktorá nám zabezpečuje uloženie 

e-mailov na serveroch. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho 

vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. 

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci účelu: opatrenia na 

zabránenie šírenia vírusu COVID-19 

 

V súvislosti s epidemickou situáciou na území SR sa pristúpilo k prijatiu dodatočných opatrení na 

zabránenie šírenia vírusu COVID-19 po začiatku školského roka 2020/2021. Za týmto účelom vypĺňajú 

zákonní zástupcovia v prípade maloletých žiakov a plnoletí žiaci zdravotný dotazník a vyhlásenie o 

bezinfekčnosti, na základe čoho Škola spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko zákonného 

zástupcu a maloletého žiaka/plnoletého žiaka, adresa, telefonický kontakt, podpis, údaj o tom, že žiak 

nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19, a že mu nebolo nariadené karanténne opatrenie, údaj o tom, 

či prišiel žiak alebo osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti v priebehu posledného mesiaca pred 



nástupom do školy do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19, údaj o ceste do zahraničia alebo 

o účasti na hromadnom podujatí mimo SR v čase od 17. 08. 2020 do 01. 09. 2020. Žiakom školy je tiež 

pri vstupe do priestorov školy meraná telesná teplota, pričom k spracúvaniu osobných údajov v zmysle 

Nariadenia dochádza len v prípade, ak  po kontrole telesnej teploty nasleduje registrácia merania alebo 

sa skombinuje s overením identity. Predmetné osobné údaje spracúva Škola na právnom základe Čl. 6 

ods. 1 písm. e) Nariadenia v spojení s Čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia, nakoľko spracúvanie je 

nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme v súlade s odporúčaním Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu monitorovania epidémie a zabránenia jej ďalšieho 

šírenia, resp. aj na ochranu životne dôležitých záujmov iných fyzických osôb v súlade s Čl. 6 ods. 1 

písm. d) Nariadenia. Tieto osobné údaje spracúva Škola po dobu naplnenia účelu ich spracovania, 

najneskôr do skončenia školského roka 2020/2021 alebo do skončenia epidemickej situácie na území 

SR, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Vo vzťahu k vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov súhrnne uvádzame, 

že ich príjemcami teda môžu byť podľa charakteru účelu, na ktorý sa dané osobné údaje 

spracúvajú: 

 

 NÚCEM ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 Centrum vedecko technických informácií SR, a to v rozsahu zákonnej povinnosti zasielania 

osobných údajov v súvislosti s maturitnými skúškami 

 zriaďovateľ školy – Tatranská akadémia, n.o. 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Ministerstvo kultúry SR 

 členovia a predsedovia predmetových maturitných komisií (vrátane zástupcov Republikovej 

únie zamestnávateľov) a predseda školskej maturitnej komisie 

 zákonní zástupcovia/rodičia maloletých osôb 

 orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prípade maloletých osôb 

 spolupracujúce advokátske kancelárie  

 subjekty, ktoré nám poskytujú služby ako Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti 

 súdy v prípade uplatňovania našich nárokov (t.j. ak poskytujeme súdom Vaše osobné údaje 

mimo výkonu ich vyšetrovacích právomocí, t.j. mimo toho, ak nás o tieto údaje požiadajú) 

 exekútori, správcovia konkurznej podstaty 

 ubytovacie zariadenia, resp. iné subjekty na základe súhlasu dotknutej osoby/zákonného 

zástupcu 

 zmluvné poisťovne 

 organizátori súťaží/olympiád, členovia hodnotiacich komisií. 

 

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných 

údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v 

rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom SR za príjemcov nepovažujú. 

Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, 

resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, resp. orgánom 

prejednávajúcim priestupky, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Štátnej školskej inšpekcii, 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu, daňovému úradu, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak 

nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov. 

 

Naša Škola využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie 

osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený, s ktorými však máme uzatvorenú 

zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s Čl. 28 Nariadenia. Na poskytnutie osobných údajov 

sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber 

sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. 

 

 



ZOZNAM NAŠICH SPROSTREDKOVATEĽOV: 

 

 spoločnosť Argania, spol. s.r.o. so sídlom Železničná 2727/34, 058 01 Poprad-Veľká, IČO:  

46 919 911, ktorá nám poskytuje služby v oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva 

 spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o. so sídlom Svoradova 7, 811 03 Bratislava, 

IČO: 31361161 

 zriaďovateľ školy – Tatranská akadémia, n.o. so sídlom Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad, 

IČO: 37886223 

 spoločnosť Archivovanie SK s.r.o. so sídlom Sobotské námestie 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 

444 154 (externý archív) 

 Google LLC. so sídlom Mountain View, USA, resp. Google Ireland Limited, spoločnosť 

založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom  

na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko  

 prevádzkovatelia sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube) 

 

 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou Školou tak, 

aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, 

Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako 

napr. Google, LLC. so sídlom Mountain View, USA/Google Ireland Limited, spoločnosť založená a 

prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, 

USA, resp. Facebook Ireland Ltd. 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

Nevyužívame ich primárne, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe a sociálnych sieťach. 

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti 

považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Ak predsa len vykonávame 

prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ 

o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie 

tzv. štandardných zmluvných doložiek alebo prijatie zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom 

a sprostredkovateľom) v súlade s Čl. 46 Nariadenia. V prípadoch, ak bezpečnosť prenosu nie je 

zabezpečená vyššie uvedenými spôsobmi, používaním predmetnej služby a návštevou profilov Školy na 

sociálnych sieťach deklarujete svoj výslovný súhlas s prípadným poskytnutím svojich osobných údajov 

prevádzkovateľom platformy sociálnej siete, a teda s prenosom Vašich osobných údajov do tretej 

krajiny v súlade s Čl. 49 Nariadenia uvedomujúc si pritom skutočnosť, že ochrana osobných údajov 

nemusí byť zabezpečená na rovnakej úrovni ako v rámci EÚ (a to najmä s ohľadom na právne predpisy 

USA v oblasti ochrany osobných údajov). V prípade, ak vyššie uvedené spoločnosti spracúvajú osobné 

údaje aj v našom mene ako poskytovateľ softvérovej služby, pôsobia aj v pozícii sprostredkovateľa 

osobných údajov. 

 

 

V Poprade, dňa 25. 05. 2018 

 

Posledná aktualizácia: dňa 01. 03. 2021 

 

 

 


