
 

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 informačných systémov, ktoré sa týkajú uchádzačov a študentov Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ktoré obsahujú  osobné údaje týchto fyzických osôb, je 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,  041 80 Košice, IČO: 

00397768. 

Účelom  spracúvania  osobných  údajov  uchádzačov o štúdium,  študentov  a   účastníkov   

ďalšieho a celoživotného  vzdelávania (ďalej len „študent“)  je prijímacie konanie,  zápis na  

štúdium,  poskytovanie  štipendií,  výdaj  dokladov o štúdiu a evidencia  študentov, resp. 

uchádzačov v rozsahu vzdelávacích činností Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(ďalej len „UPJŠ“) na základe právneho vzťahu medzi študentom a UPJŠ v súlade 

s ustanoveniami § 58, § 67, § 73, § 96 a § 101 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Študent je povinný  poskytnúť  UPJŠ  osobné údaje v rozsahu a za účelom,  ak tak ustanovuje 

osobitný zákon. Ďalšie   osobné   údaje   poskytuje   študent    UPJŠ   dobrovoľne. Pokiaľ  sú  

osobné   údaje poskytované dobrovoľne,  tieto  sú  spracúvané  na  základe zmluvy medzi 

študentom a UPJŠ alebo na základe úkonov, ktorými  sa zavádzajú predzmluvné vzťahy  alebo 

na základe súhlasu študenta. 

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony: 

a) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

c) zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, 

d) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnení 

e) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

v znení zmien a doplnení, 

f) zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov SR, 

g) zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincova o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený (vyššie uvedenými) všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

 



Oprávnenie získavať osobné údaje v mene UPJŠ vyplýva oprávneným osobám  

z   pracovnoprávnych predpisov  a   osobitných predpisov  najmä  zo zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

UPJŠ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa študenta po dobu stanovenú platnými  

právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UPJŠ, resp. po 

dobu, na ktorú študent udelil UPJŠ súhlas. 

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretej strane -  okrem prípadov, ak túto 

povinnosť ukladá osobitný zákon. 

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto 

povinnosť ukladá osobitný zákon.  

Poskytnuté osobné údaje UPJŠ nezverejňuje. 

 

Poučenie  o právach dotknutej osoby: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


