
Základné informácie 

Prevádzkovateľ:    Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 

Adresa:     Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava  

IČO:      17053871 

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@beautycare-study.sk 

 
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej 
osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) sprístupňuje na svojom webovom sídle  
identifikačné a kontaktné údaje a kontaktné údaje zodpovednej osoby. 

 

(1)  

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje predovšetkým budúcich a následne našich 
študentov a študentiek prípadne zákonných zástupcov. Aby ste ako študent mohli navštevovať 
akékoľvek školské zariadenie, je potrebné na základe zákonných noriem spracúvať Vaše osobné 
údaje. Zákon o ochrane osobných údajov (č. 18/2018 Z.z.) definuje, že spracovania osobných údajov 
je možné na základe iných právnych noriem a v prostredí školy sú týmito normami predovšetkým: 

o zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

o zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; 

o zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov; 

o zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení; 

o zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

Tieto zákony nám určujú povinnosť spracovať Vaše osobné údaje pre potreby prijatia 
študenta na školu a následne aj počas celého štúdia, prípadne po ňom. 

 

(2) 

Aké údaje predovšetkým spracovávame? 

Aby ste mohli byť prijatí na školu a by sme mohli posúdiť žiadosť o prijatie na školu 
potrebujeme Vaše: 



meno, priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti, meno zákonného zástupcu, priezvisko zákonného zástupcu, adresa zákonného zástupcu, 
kontakt na zákonného zástupcu, podpis zákonného zástupcu. 

 Aby ste mohli navštevovať našu školu a aby sme si splnili všetky povinnosti s tým súvisiace 
potrebujeme Vaše: 

meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa a druh pobytu, rodné číslo, štátna 
príslušnosť, národnosť, zaradenie do triedy, údaje, o fyzickom zdraví a duševnom zdraví, údaje o 
zdravotnom stave, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickej a špeciálnopedagogickej 
diagnostiky, údaje na lekárskom potvrdení, fotografia - do kroniky na základe informovaného 
súhlasu, fotokópia rodného listu – na základe súhlasu, fotokópia preukazu poistenca a nasledovné 
osobné údaje o vašich zákonných zástupcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, 
telefónne číslo, email, podpis. 

  

(3) 

 Aký je účel spracúvania osobných údajov? 

 Účelom spracovania osobných údajov je predovšetkým účasť na vzdelávacom procese 
v prostredí našej školy a splnenie si zákonných povinností podľa vyššie spomenutých právnych 
noriem (školský zákon..), taktiež za účelom účasti na mimoškolských aktivitách. 

 

(4) 

 Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov 
 
 Právne normy, ktoré sme vyššie menovali nám dávajú povinnosť spracovať Vaše osobné 
údaje a tým pádom sa nevyžaduje Váš súhlas na ich spracovanie. 
 Súhlas od Vás požadujeme (od študentov a ich zákonných zástupcov), resp. sme povinní ho 
od Vás dostať jedine v prípade uverejňovania fotografií a videí zo školských akcií, prípade zo samotnej 
školy. Účelom takejto dokumentácie je predovšetkým zvýraznenie úspechov našich študentov, ich 
prezentácia na verejnosti ako jeden z prostriedkov podpory štúdia. Váš súhlas (študentov či 
zákonných zástupcov) na takúto dokumentáciu je teda aj v prospech úspešného štúdia. 
 Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám vy, príp. váš zákonný zástupca, môže dať 
podpísaním vyhlásenia v listinnej forme, ktoré dostanete ako študent pri zápise. 
  
  Odvolanie súhlasu 

 Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať akýmkoľvek spôsobom vyjadrenia, predovšetkým: 

 - zaslaním na mailovú adresu zodpovedna.osoba@beautycare-study.sk 

 - poštou, osobne a následne písomne na adrese školy 
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(5) 

 Vaše práva ako práva dotknutej osoby: 

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len  „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva: 

a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:  

 právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa 
týkajú Dotknutej osoby; 

 v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným 
osobným údajom a právo získať tieto informácie: 

- informáciu o účeloch spracúvania; 

- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov; 

- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 
poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií; 

- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je 
možné, informáciu o kritériách na jej určenie; 

- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 
Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať 
proti takémuto spracúvaniu; 

- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; 

- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich 
zdroj; 
 
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 
22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako 
aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú 
osobu; 

 právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa 
prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii; 

 právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania 
podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať 
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; 

b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je: 

 právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré 
sa týkajú Dotknutej osoby; 

 právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom 
poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby; 



c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého 
obsahom je: 

 právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré 
sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia 
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; 

- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia 
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba 
namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia; 

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie 
alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha; 

d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je: 

 právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z 
týchto prípadov: 

- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných 
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá 
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, 
či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej 
osoby; 

 právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto 
písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou 
uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, 
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu; 

e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom 
je: 

 právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, 
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené 
podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; 

 právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá 
osoba požaduje; 

f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je: 



 právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak: 

- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo 
článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a 
súčasne; 

- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne; 

- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ 
bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; 

 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému 
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné; 

 
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je: 
 
 právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. 
písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto 
ustanoveniach Nariadenia;  

 právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely 
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, 
avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov 
verejného záujmu; 

h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním 

 škola nepoužíva žiadne automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie údajov 
 

i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o 
ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je: 

 právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej 
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov;  

 Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, 
elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, 
telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť 
najneskôr do 3 dní;  

 

 

 

 



(6) 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Adresa:   Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

IČO:   36 064220 
 
Podateľna: 

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00 

piatok: 8:00 - 14:00 

  

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: 

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00   +421 2 323 132 20 

Sekretariát predsedu úradu    +421 2 323 132 11 

Sekretariát úradu     +421 2 323 132 14        

Fax:       +421 2 323 132 34 

 

Hovorca: 

mobil: 0910 985 794 

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk 

E-mail: 

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk 
 
- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk 
 
- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk 
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