
 
 

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).  

Dolupodpísaný(á) ......................................................................................................................,  

                                                         titul(y), meno a priezvisko dotknutej osoby 

v súlade s čl. 13 GDPR ako dotknutá osoba som bola informovaná pri získavaní mojich 

osobných údajov nasledovne:  

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 00 397 768 

(ďalej len „UPJŠ”). UPJŠ má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších 

predpisov, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď osobné údaje 

spracúvajú fakulty UPJŠ a/alebo univerzitné pracoviská UPJŠ.  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  

Mgr. Gabriela Ciberejová, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice. 

telefón: +421(0)55/2341586, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk 

 

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené sú zverejnené na webovom sídle 

UPJŠ:  https://www.upjs.sk/public/media/14164/OOU-na-ake-ucely-spracuvame-vase-

os-udaje.pdf .  

Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú 

platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi prevádzkovateľa. Získané osobné údaje 

nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa 

prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.  

Ako dotknutá osoba mám pri spracúvaní mojich osobných údajov práva stanovené nariadením 

GDPR. Uplatniť si ich môžem u zodpovednej osoby prostredníctvom žiadosti a to elektronicky 

alebo písomne.  

Ako dotknutá osoba mám právo na základe žiadosti od prevádzkovateľa: 

a) požadovať prístup k svojím osobným údajom; 

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných 

údajov; 

c) namietať spracúvanie osobných údajov, 

d) na prenosnosť svojich osobných údajov; 

e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje 

spracúvajú na tomto právnom základe, 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 GDPR. 
Podmienky ochrany súkromia na UPJŠ sú zverejnené na webovom sídle UPJŠ: 
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/ 
 

 

                                              

V .................................... dňa ................................                  ................................................... 

                                                                                                         podpis dotknutej osoby 
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