
 
Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
       a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 
 
 
Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb - používateľov UK 
UPJŠ v Košiciach a obsahuje ich osobné údaje, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768. 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia používateľov pre potreby ich identifikácie, 
evidencie výpožičiek a evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. 
z. o knižniciach. 
 
Osobné údaje používateľov v rozsahu prihlášky používateľa UK UPJŠ v Košiciach,  budú 
súčasťou informačného systému prevádzkovateľa vedeného za účelom poskytovania 
knižnično–informačných služieb.  
 
Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.  
 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania 
osobných údajov a je vyžadované zákonmi SR. Súhlas dotknutej osoby trvá počas  
registrácie UK UPJŠ v Košiciach. 
  
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje ustanovenie § 28 zákona 
o ochrane osobných údajov.  

Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo 
na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej 
forme  
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v 
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných 
údajov,  
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,  
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  
f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú 
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich 
vrátenie,  
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 
zákona,  
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 

platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.  


