
 

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU 

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
 (ďalej len Nariadenie EÚ) 

 
Prevádzkovateľ: 

Technická univerzita vo Zvolene 
Adresa: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
IČO: 00 397 440 
 
Katedra plánovania a tvorby krajiny 
Telefón: +421 45 5206664 
Fax: +421 45 5206279 
Mail: slamova@tuzvo.sk 
 
Kontakt na zodpovednú osobu podľa Nariadenia EÚ: zodpovedna.osoba@tuzvo.sk  
 
 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Realizácia projektu  

ERASMUS KA2+ FEAL č. 2016-1-SK01-KA202-022502 

http://cs.feal-future.org 

Právny základ spracúvania (vrátane opisu 
právneho základu): 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (riešenie vedeckých a 
vzdelávacích medzinárodných projektov) 

Oprávnený záujem, ak je právnym základom 
pre daný účel spracúvania: 

Zvyšovať povedomie o univerzite a šíriť pozitívnu 
propagáciu TUZVO na verejnosti a vo svete. 

Kategória osobných údajov: 
meno, priezvisko, rok narodenia, pohlavie, vzdelanie, 
fotografie, kontaktný e-mail. 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: zamestnanci, študenti, účastníci projektu, verejnosť. 

Doba uchovávania osobných údajov alebo 
kritériá na jej určenie: 

Počas životného cyklu projektu 1.12.2016 - 31.5.2019 
a ďalších 5 rokov od dátumu platby zostatku 
projektu na účely emailovej komunikácie konzorcia 
projektu s návštevníkmi webových stránok. 

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných 
údajov zákonnou požiadavkou, alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná 

poskytnúť osobné údaje, ako aj možné 
následky neposkytnutia takýchto údajov: 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na 
plnenie cieľov projektu. 
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Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 
 

• prístup k osobným údajom (článok 15), 

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb) 

• opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

• výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

- zverejnené OU, 

- nepotrebné OU, 

- nezákonne spracúvané OU, 

- OU spracúvané na účely priameho marketingu, 

- OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania, 

- toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 

- pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

- spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na 

uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie 

a uplatňovanie právnych nárokov, 

• obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

- počas opravy nesprávnych údajov, 

- počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených 

záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 

- ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, 

- ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 

právneho nároku, 

• prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 

- pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

- toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

• namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

- pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu, 

- výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

- oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, 

poskytne odôvodnenie, 

- pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie. 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je 
takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb 
a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. 

 
Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila. 


