Tabuľka s prehľadom kategórií príjemcov osobných údajov na Univerzite Komenského v Bratislave
LEGENDA PRE LEPŠIU ORIENTÁCIU V TABUĽKE KATEGÓRII PRÍJEMCOV SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Táto legenda farebne odlišuje jednotlivé kategórie príjemcov osobných údajov, ktoré boli identifikované v podmienkach Univerzity Komenského
v Bratislave (ďalej len ako „UK“). Podľa farebného odlíšenia je možné efektívnejšie vyhľadávať konkrétne kategórie príjemcov osobných údajov.
Interní príjemcovia osobných údajov z UK
Externí príjemcovia osobných údajov mimo UK v postavení samostatného prevádzkovateľa
Sprostredkovatelia UK
Subdodávatelia sprostredkovateľov schválení zo strany UK

Interní príjemcovia osobných údajov

Kategória príjemcov osobných údajov
Akademickí funkcionári a zamestnanci UK

Členovia akademických orgánov

Členovia správnej rady UK

Pedagogickí zamestnanci UK
Doktorandi UK

Bližšia identifikácia príjemcu, ak to je možné
Rektor,
prorektori
kvestor(URL:
https://uniba.sk/o-univerzite/organyuk/vedenie-uk/),
dekan,
prodekani,
,
tajomníci fakúlt (dostupné na weboch fakúlt
UK)
Členovia Akademického senátu UK (URL:
https://uniba.sk/o-univerzite/organyuk/akademicky-senat-uk/),
členovia
Vedeckej
rady
UK
(URL:
https://uniba.sk/veda/vedecka-radauk/zlozenie-vr-uk/), členovia Rady pre kvalitu
UK, členovia Kólegia rektora UK (URL:
https://uniba.sk/o-univerzite/organyuk/kolegium-rektora-uk/)
Členovia sú kreovaní rôznymi orgánmi na
stanovené funkčné obdobie. Členovia
Správnej rady UK nesmú byť zamestnancami
UK. Aktuálny zoznam členov Správnej rady UK
je tu: https://uniba.sk/o-univerzite/organyuk/spravna-rada-uk/zlozenie/
Profesori, docenti, odborní asistenti, tajomníci
katedier (dostupné na weboch fakúlt)
Doktorandi
UK
dennej
formy
štúdia
s postavením študenta (dostupné na weboch
fakúlt)
Doktorandi UK externej formy štúdia bez

Odborní exekutívni zamestnanci Rektorátu UK

Odborní exekutívni zamestnanci fakúlt UK

Zamestnanci samostatne hospodáriacich
súčastí

Špecifické okruhy príjemcov poverené pre
konkrétne oblasti spracúvania osobných
údajov
Externí príjemcovia osobných údajov

Dopravcovia v cestnej doprave, mestskej
hromadnej doprave, dráhovej doprave
Zahraničné vysoké školy poskytujúce
programy mobilít študentom UK
Inštitúcie Európskej únie
Organizácie financujúce niektoré programy
študentských mobilít
Medzinárodné organizácie a medzinárodné
siete spolupracujúcich vysokých škôl, ktorých
členom je UK

postavenia študenta (dostupné na weboch
fakúlt)
Zamestnanci všetkých oddelení Rektorátu UK
podľa platného organizačného poriadku
(dostupné na weboch fakúlt)
Najmä
pracovníci
študijných
oddelení
a personálnych oddelení (dostupné na
weboch fakúlt)
Najmä riadiaci pracovníci a administratívni
pracovníci referátov ubytovacích oddelení,
kontroly
sťažností,
BOZP,
oddelení
bezpečnosti a marketingu (dostupné na
weboch samostatne hospodáriacich súčastí
UK)
Pracovníci psychologickej poradne UK
Pracovníci lekárne prevádzkovanej UK
Zamestnanci
UK
Veda,
s.r.o.
pre
zabezpečovanie činnosti e-shopu
Aktuálny zoznam je dostupný na URL:
https://www.transcard.sk/vysokaskola/vyuzitie-preukazu-v-doprave/
Bližšie
informácie
sú
na
URL:
https://uniba.sk/medzinarodnevztahy/ostatne-mobilitne-programy/
Európska Komisia
Nippon Foundation
UTRECHT Network (zoznam členských univerzít
tu:
https://uniba.sk/medzinarodnevztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrechtnetwork/zoznam-clenskych-univerzit/)
UNICA (Network of Universities from the
Capitals of Europe)
EUA (European University Association),
DRC (Danube Rectors’ Conference),
CEI UniNet (Central European Initiative
University Network),
EUNIS
(European
University Information
System), EAIE (European Association for
International Education),
AIUTA
(Association
Internationale
des
Universities du Troisieme Age),

EFOS (European Federation of Older
Students), EURAG (European Union of the
Older),
ESN, (Erasmus Student Network),
ASEA UNINET (ASEAN-European Academic
University Network),
AUF
(Agence
Universitaire
de
la
Francophonie).
Štátne orgány vykonávajúce pôsobnosť
v oblasti školstva

Centrum vedecko technických informácií
CVTI
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR
SAAIC – Národná agentúra celoživotného
vzdelávania
Slovenská akademická informačná agentúra
Vedecká grantová agentúra Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (VEGA)

Vedecké inštitúcie
Občianske združenia

Firmy poskytujúce technickú podporu pre
informačné
systémy
bez
vykonávania
spracovateľských operácii s osobnými údajmi,
ale s faktickou možnosťou oboznámenia sa
s obsahom dát
Firmy participujúce na vedecko-výskumných
projektoch v inkubátoroch alebo vedeckých
parkoch
Firmy participujúce na vedecko-výskumnej
činnosti
Poštoví doručovatelia a poštové podniky
v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. zákon
o poštových službách a o zmene a doplnení

Slovenská akadémia vied
National Institute of Health USA
Erasmus Student Network UC – občianske
združenie
Alumni kluby zriadené pri fakultách UK
v právnej
forme
občianskych
združení
s vlastnou právnou subjektivitou
Innovative Corporate Solutions (support pre
systém Virtua)

Slovenská pošta, a.s.

Sprostredkovatelia

niektorých zákonov.
Advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z.
advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)
v znení
neskorších
predpisov.
Exekútori v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov
Notári v zmysle zákona č. 323/1992 Z. z.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok)
Audítori v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z.
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
Dátoví integrátori pre potreby využívania
preukazu študentov
Poskytovateľ ISIC/ITIC licencie
Vývoj, testovanie a vykonávanie niektorých
spracovateľských operácii s osobnými údajmi
v AIS 2
Cloudové SaaS služby pri zabezpečovaní
riešenie pre spracúvanie agendy
študentských mobilít
Cloudové SaaS služby pri zabezpečovaní
SaaS riešenia pre spracúvanie osobných
údajov na personálne a mzdové účely
Cloudové SaaS služby pri zabezpečovaní
bežných činností
BOZP

Dagital Legal, s.r.o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
PARTNERI s.r.o.

&

TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o.

Transdata s.r.o.
CKM
UPJŠ

SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH & Co KG
(Mobility Online)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR (SOFIA)
Microsoft Inc. (Office 365)
-

Pracovná zdravotná služba

DVORECKÝ

-

PROFIS, spol. s r.o.
HSE Slovakia, s.r.o.
B.O.P. Slovakia Services s.r.o.
Milan Bojnanský, IČO: 409 614 78
Štefan Stegena, APT a TPO, IČO:
41 118 928
Darina Urbánková, IČO: 37 646 443
LIVONEC SK, s.r.o.
TATRATRON - spoločnosť pre rozvoj
automatizácie
MEDICHEM s.r.o.

Požiarna ochrana a civilná ochrana

Účtovníctvo
Daňové poradenstvo
Kontrola originality záverečných prác
Marketing
Reprografické služby študentom
SBS
VOIP telefónia (história hovorov na pevnú
linku)
Dodávanie stravných lístkov
Národné porovnávacie skúšky
Organizácia
medzinárodnej
chemickej
olympiády
Spolupráca v oblasti vzťahov s verejnosťou
Subdodávatelia sprostredkovateľov schválení
zo strany UK

-

Safety Control - VTZ, s.r.o.
Jozef Vaczula – JOVACO
SAROR Risk management s.r.o.
VIREN, spol. s.r.o.
EKOPRAKTIK, spol. s.r.o.
Masarykova Univerzita v Brne (THESES)
Direct Marketing, a.s.
Konica Minolta spol. s r.o.
EAGLE SECURITY, a. s.
VM Telecom, s.r.o.

-

Up Slovensko, s. r. o.
www.scio.cz, s.r.o.
GUARANT International spol. s r.o.

-

SK PROFESSIONAL s.r.o.
ATOS - S&T ako subdodávateľ
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre systém SOFIA

