Tabuľka s prehľadom a popisom účelov spracúvania osobných údajov na Univerzite Komenského v Bratislave
1.

Účel spracúvania osobných údajov
Personálne a mzdové účely

Primárny právny základ
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

2.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

3.

Účtovné a daňové účely

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

4.

Akademická samospráva

5.

Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej školy

6.

Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely)

7.

Vydávanie študijných preukazov

8.

Plnenie zákonných povinností

9.

Alumni účely

10.

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov

11.

Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

12.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

13.

Zabezpečenie IT bezpečnosti

14.

Zabezpečenie stravovania a ubytovania

15.

Knižnično-informačné účely (akademická knižnica)

16.

Vedecký výskum

17.

Akademické, umelecké a literárne účely

18.

Žurnalistické účely

19.

Zvyšovanie povedomia o vysokej škole (marketingové účely)

20.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR),
Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
v spojitosti s § 78 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
v spojitosti s § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
zvyšovanie povedomia o vysokej škole
Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

21.

Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

22.

Vybavovanie sťažností

Splnenie zákonných povinností (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov)

23.

Štatistické účely

24.

Archívne účely

Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
udržiavanie kontaktu s absolventami
Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
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Účely spracúvania osobných údajov na UK
Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov

Personálne a mzdové účely

Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov UK, rodinných
príslušníkov zamestnancov UK a bývalých zamestnancov UK na personálno-mzdové účely, najmä:
- organizovania a vyhodnocovania výberového procesu nových zamestnancov;
- plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených súhrnom osobitných zákonov: z oblasti
pracovného práva (napr. Zákonník práce), z oblasti mzdového účtovníctva (napr. zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov); daňového práva
a práva sociálneho zabezpečenia (napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov); ochrane pred nelegálnou prácou
a zamestnávaním (napr. zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
v znení neskorších predpisov); ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci (napr. zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné);
- plnenie povinností pri vedení mzdového účtovníctva;
- Uplatňovanie práv a povinností zamestnanca a/alebo inej osoby v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu podľa pracovnej zmluvy, dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru,
dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohôd o zverení služobného motorového
vozidla do užívania apod.;
- evidovania osobných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie za účelom ich pozvania
na iné výberové konanie na základe súhlasu;
- vedenia interných evidencií podľa interne záväzných právnych predpisov
- zverejňovanie základných kontaktných a identifikačných údajov zamestnanca v súlade s § 78
ods. 3 Nového zákona v súvislosti s plnením pracovných povinností
- Poskytovanie základných kontaktných a identifikačných údajov zamestnancov v súlade s § 78
ods. 3 Nového zákona v súvislosti s plnením pracovných povinností
- spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie vzájomných
práv a povinností dohodnutých pracovnou zmluvou
- Spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na uplatňovanie práv a povinností
ustanovených internými aktmi riadenia s právnou záväznosťou pre zamestnancov;
- spracúvanie osobných údajov vedúcich zamestnancov pri oznamovaní majetkového priznania
podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme štatutárnemu orgánu
UK.

Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
(plnenie osobitných povinností zamestnávateľa podľa
osobitných
zákonov z oblasti
daňového
práva,
správneho práva a práva sociálneho zabezpečenia)
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR
(súhlas dotknutej osoby so zaradením do databázy
uchádzačov o zamestnanie)
Článok 9 ods. 2 písm. b) a h) GDPR
- Zákonník práce, § 78 ods. 3
- Zákona o ochrane osobných údajov,
- Zákon o zdravotnom poistení,
- Zákon o poisťovníctve,
- Zákon o sociálnom poistení,
- Zákon o dani z príjmov,
- Zákon o starobnom dôchodkovom sporení,
- Zákon o službách zamestnanosti,
- Zákon
o náhrade
príjmov
pri
dočasnej
práceneschopnosti zamestnanca,
- Zákon o sociálnom fonde,
- Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia,
- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Citlivé osobné údaje: ÁNO
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Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

-

-

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa):
kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny v spojitosti
s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce
Citlivé osobné údaje: NIE

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na ochranu oprávneného záujmu: kontrola
dodržiavania pracovnej disciplíny, prostredníctvom nasledovných kontrolných mechanizmov
zamestnávateľa:
-

Účtovné a daňové účely
Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. c) v spojitosti so zákonom o
účtovníctve

spracúvanie osobných údajov pri vedení kolektívneho vyjednávania podľa zákona č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia kolektívnej zmluvy medzi UK a odborovou
organizáciou
spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účely poskytovania benefitov a sociálnych
výhod podľa platnej kolektívnej zmluvy;
vyúčtovania cestovných náhrad zamestnancov a/alebo iných osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s UK alebo iným fyzickým osobám oprávneným podľa zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov na refundáciu cestovných nákladov
spojených s pracovnou cestou, ak použili súkromné motorové vozidlo;
zvyšovania kvalifikácie zamestnanca v zmysle § 140 Zákonníka práce a vyslanie zamestnanca
na zahraničnú pracovnú cestu podľa § 57 Zákonníka práce;
Využívanie osobných údajov v registri zamestnancov vysokej školy podľa § 80 Zákona o vysokých
školách;
Využívanie e-learningu UK pre interné potreby školení personálu a zamestnancov UK;

používaním viacerých systémov elektronickej dochádzky na kontrolu dodržiavania
ustanoveného pracovného času zamestnancom;
kontrola obsahu elektronickej pošty na prešetrovanie porušenia pracovnej disciplíny (napr. ad
hoc záležitosti, disciplinárne konania);
kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej doby a/alebo odber
vzorky krvi na prešetrovanie prípadov porušenia pracovnej disciplíny;
kontrola dodržiavania prijatých opatrení na úseku BOZP;
kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a dátových služieb pri využívaní
pracovných mobilných telefónov;
kontrola výdavkov zaplatených platobnou kartou vydanou UK zamestnancovi na úhradu vecne
vynaložených výdavkov, ktoré vznikajú najmä pri zahraničných pracovných cestách;
kontrola obsahu zaznamenaných telefonických hovorov prijatých na definované telefonické
linky (CEPIT, študijné oddelenia) aj na zisťovanie pochybení, nesprávneho postupu alebo
porušenia pracovnej disciplíny zamestnancov UK, ale aj na účely prešetrovania disciplinárnych
previnení študentov (napr. invektíva voči referentkám študijného oddelenia) a na účely
skvalitňovania služieb CEPIT.

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb, ktoré sú alebo môžu byť
súčasťou tzv. účtovných dokladov spracúvaných podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v agende účtovníctva a fakturácie UK, príp. samostatne
hospodáriacich súčastí UK), najmä:
-

evidencie účtovných dokladov § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

Strana 3 z 20

Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje
Citlivé osobné údaje: NIE

Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

Akademická samospráva

uchovávania faktúr podľa § 76 ods. 1 zákona č. 422/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
plnenia povinností platiteľa dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov;
plnenia povinností daňového subjektu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Agenda správnej rady vysokej školy

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

Ide o spracúvanie osobných údajov členov správnej rady verejnej vysokej školy pri zverejňovaní správy
o činnosti správnej rady na webovom sídle UK, najmä o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov
na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej školy a súpis jej rozhodnutí
na účely splnenia zákonnej povinnosti

Citlivé osobné údaje: NIE

Agenda akademického senátu UK

Právny základ:

Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon
akademickej samosprávy pri zabezpečovaní:
-

organizácie volieb do akademického senátu UK,
činnosti akademického senátu UK v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 9 Zákona o VŠ (napr.
kreovanie orgánov voľbou pléna)

Agenda rektora UK
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon
akademickej samosprávy pri zabezpečovaní výkonu funkcie rektora v rozsahu pôsobnosti § 10 Zákona
o VŠ a vnútorných predpisov UK (napr. predkladanie návrhov na vymenovanie profesorov
prezidentovi SR).
Agenda Vedeckej rady UK
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon
akademickej samosprávy pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti Vedeckej rady UK v rozsahu
pôsobnosti § 12 Zákona o VŠ (napr. schvaľovanie školiteľov).
Agenda disciplinárneho trestania
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon
akademickej samosprávy pri zabezpečovaní:
-

činnosti Etickej rady UK / disciplinárnej komisie fakulty v rozsahu rokovacieho poriadku (Etický
kódex);
prejednávania a sankcionovania disciplinárnych deliktov Etického kódexu študentami UK
a zamestnancami UK;
prejednávania a sankcionovania disciplinárnych priestupkov podľa § 72 Zákona o VŠ.
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Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov
Agenda medzinárodnej spolupráce a členstva v medzinárodných organizáciách
Ide o spracúvanie osobných údajov na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní členstva
UK v medzinárodných organizáciách, resp. medzinárodných združeniach združujúcich univerzity
a vysoké školy (napr. účasť zamestnancov UK na konferenciách organizovaných medzinárodnými
organizáciami, aktivity reprezentantov UK v orgánoch medzinárodných organizácii apod.)

Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej
školy
Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Citlivé osobné údaje: NIE

Agenda kontroly originality záverečných prác
Ide spracúvanie osobných údajov študentov UK, ktorých záverečné práce je UK povinná preveriť
z hľadiska ochrany pred plagiátorstvom prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác
(ďalej len ako „CRZP“). UK má povinnosť poslať záverečnú prácu vrátane osobných údajov študenta
– autora do CRZP. Vzhľadom na podporu efektivity týchto opatrení využíva UK aj preverovanie
v systéme THESES, čo už nie je nevyhnutné na splnenie jej zákonných povinností, ale je to nevyhnutné
pre riadne odhaľovanie plagiátorstva a zachovávania žiaducich nárokov na vysokoškolské
vzdelávanie študentov pri ochrane oprávnených záujmov UK. § 63 ods. 7 zákona o vysokých školách.
Agenda habilitačných konaní a predkladania návrhov na vymenovanie profesorov
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o akademickú hodnosť, ktorí dosiahli kvalifikačnú
úroveň na pridelenie akademickej hodnosti „docent“ alebo „profesor“, pri ktorom Vedecká rada
fakulty pre docentov a Vedecká rada UK pre profesorov na základe udelenej akreditácie hodnotí
nárok kandidáta na obsadenie príslušnej akademickej hodnosti a titulu.
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie právnych povinností UK
ustanovených vo vyhláške č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, najmä:
-

zverejňovanie údajov o habilitačných prednáškach;
prijímanie prihlášok a príloh uchádzačov o habilitačné konanie;
vydávanie dekrétov;
zverejňovanie osobných údajov podľa §5a vyhlášky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Agenda rigoróznych konaní
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o akademický titul „doktor“ v rámci rigorózneho
konania, ktoré zahŕňa posúdenie zákonného nároku uchádzača o vykonanie rigoróznej skúšky,
vrátane posúdenia a kontroly jeho rigoróznej práce, výber poplatkov za rigorózne konanie, vykonanie
rigoróznej skúšky, kontrolu originality rigoróznej práce a uzatvorenie licenčnej zmluvy.
Agenda nostrifikácií dokladov o štúdiu
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely uznania dokladov o vzdelaní zo
zahraničných vysokých škôl, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a
doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a umelecko-
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Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov
pedagogických tituloch, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte
na účely pokračovania v štúdiu na verejnej vysokej škole.
Agenda verifikácií dokladov o štúdiu
Ide o spracúvanie osobných údajov absolventa pri vydaní dokladov o absolvovaní štúdia mimo
bežného odovzdania na žiadosť absolventa po ukončení štúdia na účely splnenia zákonnej povinnosti
verejnej vysokej školy podľa Zákona o VŠ, ku ktorému dochádza v rámci tzv. správnej agendy
prakticky zabezpečovanej Archívom UK, príp. oddelením študijných vecí Rektorátu UK
Agenda vydávania náhradných dokladov o štúdiu
Ide o spracúvanie osobných údajov pri vydávaní náhradných dokladov o absolvovaní štúdia
z dôvodu zmeny pohlavia dotknutej osoby na žiadosť dotknutej osoby.
Agenda udeľovania medailí, vyznamenaní a čestných titulov
Ide o spracúvanie osobných údajov významných osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili
o budovanie a rozvoj UK, o rozvoj vied, vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky
vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce univerzity s
inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí na účely výkonu akademickej samosprávy,
najmä:
-

udeľovanie medailí UK;
udeľovanie titulu „doctor honoris causa“;
udeľovanie titulu „emeritný profesor“.

Zdieľanie údajov študentov v rámci akademickej obce
-

Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti s jeho
členstvom v orgáne vysokej školy alebo v orgáne fakulty, vysoká škola je oprávnená členom
akademickej obce vysokej školy sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť údaje študenta v rozsahu
podľa § 73 ods. 6 zákona o VŠ

Prezentácia absolventov UK na účely overenia riadneho ukončenia štúdia
-

Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho skončenia ich
štúdia je UK oprávnená prostredníctvom svojho webového sídla sprístupniť alebo zverejniť údaje
o svojich absolventoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademické tituly, vedeckopedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, názov študijného
programu, ak ide o absolventa, ktorý riadne skončil štúdium študijného programu, názov
študijného odboru a rok absolvovania štúdia
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Organizovanie hodnotenia pedagógov
-

Ide o spracúvanie osobných údajov o vysokoškolskom učiteľovi, anonymizované názory
študentov na pedagogickú činnosť vysokoškolského učiteľa a reakcie vysokoškolského učiteľa
na názory študentov uvedené v dotazníku v rozsahu podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ.

Skenovanie, kopírovanie alebo iné zaznamenávanie osobných údajov v úradných dokladoch
-

Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia
(študijné účely)
Právny základ:

Ide o spracúvanie osobných údajov študenta na študijné účely spojené s administráciou jeho
vysokoškolského štúdia, najmä:
-

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Článok 9 ods. 1 písm. a) GDPR výslovný súhlas študenta so
špecifickou potrebou v súlade s § 100 ods. 4 Zákona o VŠ.
Citlivé osobné údaje: ÁNO

Na účely zabezpečovania úloh vysokej školy, najmä rozhodovania v prijímacom konaní,
rozhodovania vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, vydávania
dokladov o štúdiu a vydávania dokladov o absolvovaní štúdia je UK podľa § 108 ods. 6 Zákona
o VŠ oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania

-

-

zápis do ročníka;
vykonávania bežnej administrácie študentských záležitostí prostredníctvom študijného oddelenia
fakulty (vydávania rôznych potvrdení o návštevy školy, vydávanie potvrdení o návšteve školy pre
rodiča na uplatnenie daňového bonusu apod.);
Podávanie rôznych žiadostí za účelom riešenia fakultných záležitostí týkajúcich sa štúdia študenta
(napr. žiadosti o súhlas s písaním záverečnej práce v anglickom jazyku, žiadosti o odpustenie
a/alebo zníženie školného, žiadosti o zmenu formy, prerušenie štúdia apod.);
Inej komunikácia so študijným oddelením fakulty;
Využívanie fotografie študenta na študijné účely
Evidenciu osobných údajov v registri študentov v ustanovenom rozsahu podľa § 73 ods. 3 a 4
Zákona o VŠ (Praktické používanie AIS2);
Evidenciu ďalších osobných údajov nad rámec predmetného ustanovenia (napr. údaje
o priebežnej klasifikácii študenta a hodnotení postupových skúšok, údaje o aktuálnom rozvrhu
študenta, prihlasovanie sa na skúšky apod.) (Praktické používanie AIS2);
Poskytovanie osobných údajov z registra študentov UK do centrálneho registra študentov
prevádzkovaného MŠ SR.

Agenda prijímacieho konania
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o štúdium na UK na účely výkonu akademickej
samosprávy pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi najmä:
-

Spracúvanie prihlášok na štúdium;
Spracúvanie výsledkov prijímacích skúšok;
Rozhodovanie o prijatí/neprijatí na štúdium;
Rozhodovanie o odvolaní proti neprijatiu na štúdium

Strana 7 z 20

Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov

Agenda priznávania štipendií:
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov na účely priznávania štipendií podľa pravidiel
štipendijného poriadku č. 9/2018, ktorý bol vydaný na základe Zákona o VŠ, najmä:
-

posúdenie vylúčenia nároku na podanie žiadosti o štipendium
vydávania rozhodnutí o priznaní všetkých typov štipendií
rozhodovania o odvolaní o nepriznaní štipendia
oceňovania študentov pochvalou a akademickou cenou rektora UK

Ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie štipendia potrebné na účely
preukazovanie nároku na pridelenie štipendia podľa § 96 ods. 7 zákona o VŠ, ktoré umožňuje získavať
osobné údaje aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič
informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania

Agenda podpory študentských stáží a odbornej praxe študentov:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vhodného výberu kandidátov na študentskú stáž na
odbornom pracovisku súvisiacim s predmetom štúdia, najmä:
-

preverenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzača o stáž;
preverenie podmienok stanovených organizáciou vyhlasujúcu stáž;
odporúčania vhodných uchádzačov o stáž v partnerskej organizácii a poskytnutie ich osobných
údajov partnerskej organizácii;
kvalifikácia obsahu odbornej stáže v rámci hodnotení plnenia študijného programu a
prideľovanie kreditov.

Agenda organizovania slávnostných promócií, imatrikulácii a iných oficiálnych podujatí
spojených s výkonom štúdia (napr. registrácie na prednášky s obmedzenou kapacitou
miestnosti apod.):
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské štúdium
príslušného stupňa a/alebo úspešne absolvovali rigoróznu skúšku na účely organizácie slávnostnej
promócie a slávnostné odovzdanie diplomov, súčasťou spracúvania osobných údajov je aj
vyhotovenie obrazových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov zachytávajúcich.

Využívanie e-learningu UK na študijné účely pre potreby študentov
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UK v rámci e-learningu (MOODLE).
Agenda podpory študentov so špecifickými potrebami
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov so špecifickými potrebami na účely splnenia
zákonných povinností verejnej vysokej školy, najmä:
-

vyhodnotenia a prehodnocovania špecifických potrieb študenta;
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-

poskytovania podporných služieb študentom so špecifickými potrebami.

Agenda študentskej mobility
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UK a zároveň aj študentov zahraničných univerzít na
účely organizovania a zabezpečovania výmenných študijných pobytov v rámci rôznych dotačných
programov a medzinárodnej spolupráce UK so zahraničnými partnermi, najmä:
-

-

posudzovania žiadostí prichádzajúcich študentov na UK;
uzatvárania a plnenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie mobility;
prijímanie prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít na UK podľa § 58a zákona o VŠ;
administráciu procesu a predvýber vhodných kandidátov zo študentov uchádzajúcich sa o
zahraničný študijný pobyt odchádzajúcich z UK do zahraničia;
zverejňovanie osobných údajov úspešných uchádzačov o študentskú mobilitu;
vykonávanie cezhraničných prenosov do tretích krajín so statusom krajiny zabezpečujúcej
primeranú úroveň ochrany alebo nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných
údajov;
Zverejňovanie osobných údajov študentov UK, ktorí uspeli vo výbere na študentskú mobilitu.

Klinické vzdelávanie
Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci vzdelávacích programov zameraných na podporu
získavania praktických skúseností a zručností prospešných pre budúce profesijné uplatnenie po
absolvovaní štúdia na UK (najmä klinické právne vzdelávanie, vrátane činnosti študentskej právnej
poradne, stáže a pod.).
Nahrávanie a verejné prenosy prednášok
UK je podľa § 108 ods. 8 zákona o VŠ oprávnená zo vzdelávacích činností vyhotovovať zvukový
záznam alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na študijné účely. UK môže vykonávať
aj verejný prenos vzdelávacej činnosti, najmä verejný prenos prednášky.

Vydávanie študijných preukazov
Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Citlivé osobné údaje: NIE

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov, ktoré je nevyhnutné najmä na:
-

Výrobu študentského preukazu;
Aktiváciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta;
Prolongáciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta;
Dátovú integráciu potrebnú na praktické zabezpečenie využívania zliav študentov na
cestovnom u dopravcov v dráhovej, mestskej hromadnej a cestnej doprave;
poskytovanie údajov zapísaných na študentskom preukaze v limitovanom rozsahu (§ 73 ods. 5
Zákona o VŠ) subjektom, s ktorými má UK uzatvorenú dohodu o poskytovaní služieb vyžadovanú
Zákonom o VŠ.
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-

Plnenie zákonných povinností
Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Citlivé osobné údaje: NIE

Poskytovanie osobných údajov študentov UK dopravcom v nevyhnutne potrebnej miere nad
rámec povolený ustanovením § 73 ods. 5 Zákona o VŠ, ak je to nevyhnutné na uplatnenie zľavy
na cestovné podľa podmienok prepravného poriadku dopravcu;

Whistleblowing:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely prijímania a vybavovania neanonymných podnetov
ohlasujúcich protispoločenskú činnosť podľa zákona č. zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a to najmä:
-

vyžadovanie súhlasu od inšpektorátu práce vo veciach právnych úkonov v pracovnoprávnych
vzťahoch voči oznamovateľovi protispoločenskej činnosti podľa § 7 predmetného zákona;
prešetrovanie podaného podnetu a informovanie dotknutej osoby o výsledku prešetrenia
podnetu podľa § 11 predmetného zákona;
vedenie evidencie prijatých neanonymných podnetov podľa § 12 predmetného zákona;

Agenda práv dotknutej osoby:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv dotknutých osôb uplatnených podľa
článkov 15 až 21 GDPR, najmä:
-

prijatia a posúdenia žiadosti o výkon práva;
identifikácie žiadajúcej osoby o výkon práva;
zverejnenie osobných údajov poverenej zodpovednej osoby;
vykonávania nevyhnutne potrebných spracovateľských operácii s osobnými údajmi pre výkon
práva dotknutej osoby.

Agenda ochrany utajovaných skutočností:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:
-

Vykonávanie bezpečnostnej previerky na I. stupeň „vyhradené“ vo vzťahu k navrhovaným
fyzickým osobám rektorom UK;
vedenie evidencie a zoznamov oprávnených osôb na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo v pôsobnosti rektora

Agenda civilnej ochrany:
Ide o spracúvanie osobných údajov na plnenie pôsobnosti právnickej osoby pri zabezpečovaní
civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 16 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
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Agenda protipožiarnej ochrany:
Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov a študentov ubytovaných v objektoch UK
v rozsahu nevyhnutnom za účelom plnenia povinnosti podľa § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi
UK je povinná zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú
v jej objektoch a priestoroch.
Agenda hospodárskej mobilizácie:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie
v rozsahu pôsobnosti vysokej školy podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, pričom verejná vysoká škola ako povinný subjekt
najmä:
-

spracúva osobné údaje svojich zamestnancov na účely krízového plánovania, vyrozumenia
subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového
stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo
prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich
oslobodenia od mimoriadnej služby

Agenda povinného zverejňovania informácii:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vytvárania transparentnosti vo verejnom záujme podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií), najmä:
-

-

-

spracúvanie osobných údajov žiadateľov o sprístupnenie informácie v právnom režime
predmetného zákona na účely ich vybavenia (zabezpečované oddelením vzťahov
s verejnosťou);
spracúvanie osobných údajov osôb zahrnutých do povinne zverejňovaných zmlúv na účely ich
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv;
sprístupňovanie vymedzených osobných údajov, vrátane ich finančného ohodnotenia
o určených vedúcich zamestnancoch podľa § 9 ods. 3 predmetného zákona na účely kontroly
hospodárneho vynakladania verejných financií.
Zverejňovanie informácii o prevodoch nehnuteľností na iné fyzické osoby v súlade s § 5 ods. 6
predmetného zákona.

Agenda verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží:
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní UK ako
verejným obstarávateľom, najmä:
-

spracúvanie osobných údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch spôsobom povoleným
predmetným zákonom;

Strana 11 z 20

Účel / Právny základ / Citlivé osobné údaje

Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

zverejňovanie osobných údajov v profile verejného obstarávateľa podľa § 64 predmetného
zákona;
spracúvanie osobných údajov v podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska
spôsobom podľa § 113 ods. 9 predmetného zákona;
spracúvanie osobných údajov v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní za
podmienok predmetného zákona.

Zároveň ide aj o spracúvanie osobných údajov, ktoré UK prijme v rámci organizovania verejných
obchodných súťaží pri plnení svojich povinností podľa zákona č. 176/2004 Z. z. na :
-

-

-

predaj nepotrebnej veci takému záujemcovi, ktorý v rámci verejnej obchodnej súťaže ponúkne
najvyššiu cenu
spracúvanie osobných údajov zamestnancov UK, štatutárov UK a ich blízkych osôb na účely
obmedzenia prevodu vlastníckeho práva podľa § 14 zákona č. 176/2004 Z. z.
preverovanie zápisu účastníkov verejného obstarávania do registra partnerov verejného sektora,
pretože podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.1
preverovanie zápisov záujemcov o kúpu nepotrebnej veci v registri partnerov verejného sektora
v rámci verejných obchodných súťaží pri plnení povinností podľa § 14 ods. 3 zákona č. 176/2004
Z. z.
na účely preverovania možnosti odstúpenia od zmluvy uzatvorenej v čase, keď ešte nebol
subjekt s povinnosťou registrácie registrovaný v registri partnerov verejného sektora

Agenda prevádzkovateľa ubytovacích služieb:
Ide o spracúvanie osobných údajov ubytovaných osôb (hotelových hostí), s ktorými UK v rámci
podnikateľskej činnosti uzatvorí zmluvu o ubytovaní za účelom splnenia nasledovných zákonných
povinností:
-

overenie totožnosti ubytovaného hosťa;
evidencia osobných údajov v knihe ubytovaných;
oznamovanie osobných údajov cudzích štátnych príslušníkov prostredníctvom elektronických
služieb Ministerstva vnútra SR;
umožnenie kontroly príslušnému orgánu územnej samosprávy oprávnenému na výber miestnej
dane z ubytovania.

UK ako verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
1
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Popis účelu spracúvania osobných údajov
Agenda Centra ďalšieho vzdelávania UK
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné najmä na splnenie nasledovných
zákonných povinností podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 568/2009 Z. z.“):
- vedenie registra účastníkov ďalšieho vzdelávania podľa § 22 ods. 5 zákona č. 568/2009 Z. z. ;
- overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa § 17 zákona č. 568/2009
Z. z.;
- vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 18 zákona č. 568/2009 Z. z.;
- vydávanie osvedčení o kvalifikácii podľa § 19 zákona č. 568/2009 Z. z.

Alumni účely2
Právny základ:
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
udržiavanie kontaktu s absolventami

Ide o spracúvanie osobných údajov absolventov UK najmä na úrovni fakúlt, ktoré vytvárajú tzv. Alumni
Kluby za účelom udržiavania vzťahov a väzieb Alma Mater s absolventami a vytvárajú tak príležitosti
na vzájomnú spoluprácu a podporu výkonu akademickej samosprávy. Ide o spracúvanie osobných
údajov členov orgánov Alumni Klubov pri zabezpečovaní vnútorných administratívnych činností
a úloh Alumni Klubov vymedzených vo vnútornom predpise vydanom v pôsobnosti fakulty UK.
Oprávnený záujem sledovaný UK je udržiavanie kontaktu s absolventami.

Citlivé osobné údaje: NIE

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov

Ide napr. o nasledovné oprávnené činnosti verejnej vysokej školy:
1.

Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby)

2.

Citlivé osobné údaje: NIE

Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Zverejňovanie osobných údajov o absolventoch v nevyhnutnom rozsahu nad rámec § 73 ods.
11 zákona o VŠ;
Zverejňovanie osobných údajov žijúcich pedagógov v publikácii: „Profesori Lekárskej fakulty
UK v Bratislave v jubilejnom roku 2019“ za obdobie r. 1919 – 2019

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany oprávneného záujmu: ochrana majetku,
poriadku a bezpečnosti, pričom dané spracúvanie zahŕňa napr.:

Právny základ:

-

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana
majetku, poriadku a bezpečnosti

-

Citlivé osobné údaje: NIE
-

Využívanie kamerového systému pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti a/alebo
priestorov neprístupných verejnosti;
Evidovanie vstupov dotknutých osôb pri vstupe do chránených priestorov určených objektov UK,
pričom dochádza k manuálnemu spracúvaniu osobných údajov zapisovaním do papierovej
evidencie a/alebo do k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov v elektronickom
systéme;
Evidovanie vstupov dotknutých osôb pri vstupe do definovaných chránených miestností UK,
pričom dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov zapisovaním do
elektronickej evidencie;

2V

prípade, ak má ALUMNI klub vlastnú právnu subjektivitu odlišnú od UK tento účel sa ho netýka. Tento účel sa týka iba ALUMNI klubov, ktoré sú zriadené ako voľné združenia absolventov
fakulty UK bez právnej subjektivity v dôsledku oficiálne vydaných vnútorných predpisov vydaných v pôsobnosti fakúlt UK
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Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie
právnych nárokov (právna agenda)

Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci:
-

Právny základ:
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):
preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych
nárokov

-

Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Citlivé osobné údaje: ÁNO

-

Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
najmä v súvislosti s povinnosťami podľa čl. 32 a nasl.
GDPR.

vedenia komplexnej internej právnej agendy, i.e. súdnych sporov, exekučných konaní,
správnych konaní, príp. trestných konaní začatých na základe iniciatívy UK alebo v prípadoch
vedených proti UK.
Súčasťou agendy je aj kontrola nad zmluvnou agendou, v ktorej môžu byť zahrnuté aj osobné
údaje rôznych osôb (príprava, negociácie, zmeny a doplnenia, evidencia záväzkovo-právnych
vzťahov právne zaväzujúcich UK, vrátane prípravy a evidencie splnomocnení);
Vedenie a zaznamenávanie písomnej komunikácie s dlžníkom (výzvy na úhradu);

Ide o spracúvanie osobných údajov dlžníkov – fyzických osôb splatných pohľadávok UK na účely ich
mimosúdneho vymáhania, najmä:
-

Zabezpečenie IT bezpečnosti

Evidovaní dotknutých osôb, ktorým boli pridelené kľúče od objektov a miestností v objektoch UK
v zmysle vnútorného predpisu č. 11/2009, ktorou sa vydáva Strážny a kľúčový poriadok hlavnej
budovy UK.

Kombinovanie a spájanie osobných údajov spracúvaných na účely účtovníctva a na účely
správy akademických poplatkov vyberaných verejnou vysokou školou;
Vedenie internej agendy spojenej s preukazovaním splnenia „historických“, ale aj aktuálnych
povinností na úseku ochrany osobných údajov (napr. poverenia zodpovednej osoby, písomné
záznamy o poučení oprávnenej osoby, záznamy o absolvovaní interných školení apod.).

Ide o spracúvanie osobných údajov pri aplikovaní prijatých bezpečnostných opatrení, ktoré UK
zabezpečila pre dosiahnutie primeranej bezpečnosti spracúvania osobných údajov:
-

Citlivé osobné údaje: NIE
-

Analýze a notifikáciách logovacích údajov obsahujúcich osobné údaje o používateľoch
informačných systémov
Zadržiavaní prevádzkových údajov, resp. metadát z elektronickej komunikácie (napr. IP adresy,
MAC adresy, typ a verzia internetového prehliadača, typ a verzia operačného systému) za
účelom prijatých bezpečnostných opatrení prijatých proti neautorizovaným pokusom o prístup
(log in) do informačných systémov
Analýza „big data“ a notifikácie o podozrivom správaní používateľa zverených aktív v dôsledku
implementácie DLP (Data Loss Prevention) systémov;
Poskytovanie osobných údajov pri súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní;
Vyhotovovanie a uchovávanie osobitnej zálohy dát v správe osobitne definovaných
používateľov IT systémov;
Získavanie údajov za účelom verifikácie ľudského konania pri prevencii pred útokmi tzv. botov
(napr. tzv. captcha kódy) pokúšajúcich sa prelomiť prijaté bezpečnostné opatrenia;
Uchovávanie a využívanie identifikačných údajov o používateľoch služieb a systémov, ktorým
bol uložený zákaz (tzv. ban) v dôsledku porušovania politiky ochrany súkromia a/alebo
bezpečnostnej politiky
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Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

-

-

-

Zabezpečovanie stravovania a ubytovania
Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
najmä v súvislosti s § 89 ods. 1 a 2 Zákona o vysokých
školách

Spracúvaní osobných údajov osôb (mená, priezviská, funkcie, podpisy) obsiahnutých v internej
bezpečnostnej dokumentácii určenej na preukazovanie súladu s GDPR v oblasti dodržiavania
prijatých bezpečnostných opatrení;
zaznamenávanie osobných údajov používateľov IKT na UK, ktorí sa dovolali na CEPIT hotline
a indikovali nejaký technický problém, príp. nahlásili incident týkajúci sa systémov alebo inej IKT
v prostredí UK v systéme Service Base;
zaznamenávanie zvukových záznamov došlých telefonických hovorov na CEPIT hotline a na linky
študijných oddelení za účelom zlepšovania služieb a spätného preverovania pravdivosti tvrdení
študenta v kontexte interného prešetrovania sporných záležitostí vzniknutých medzi študentom
a študijným oddelením;
využívanie systému CDO na správu interných IT záležitostí, najmä na účely vygenerovania nových
alebo zmenu starých prístupových hesiel do služieb integrovaných do IIKS (Integrovaného
informačného a komunikačného systému UK).

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UK a/alebo iných stravníkov oprávnených využívať
jedálne v objektoch UK vrátane:
-

Citlivé osobné údaje: NIE

poskytovania doplnkových platobných služieb prostredníctvom aplikácie e-peňaženka;
evidencia histórie konzumu jedál na účely kontroly spotreby a hospodárneho využívania
skladových zásob potravín určených na prípravu pokrmov
Využívanie osobných údajov o spotrebe jedla a nápojov dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané
pre kontrolu primeranosti a hospodárnosti spotreby materiálov a zásob na prípravu jedál v rámci
skladového hospodárstva samostatne hospodáriacich súčastí UK.

Ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľov o pridelenie internátneho ubytovania a ubytovaných
študentov UK a/alebo iných fyzických osôb vrátane:
-

-

posúdenia nároku na pridelenie ubytovacej kapacity na internátoch;
zohľadňovanie špecifických potrieb znevýhodnených (hendikepovaných) študentov pri
prideľovaní vhodných ubytovacích kapacít;
uzatvorenia a plnenia zmluvy o ubytovaní, vrátane uplatňovania povinností študenta
ustanovených internátnym poriadkom;
uhrádzania platieb za ubytovanie prostredníctvom internej aplikácie e-peňaženka;
uhrádzania platieb za doplnkové služby spojené s ubytovaním prostredníctvom internej aplikácie
e-peňaženka konzum doplnkových služieb k ubytovaniu (platby za ubytovanie, platby za stravu,
platby za služby práčovne apod., prehľad a evidencia histórie platieb);
Evidencia tzv. postihových bodov za disciplinárne delikty ubytovaných študentov porušujúcich
platný internátny poriadok samostatne hospodáriacej súčasti UK;
Vytváranie tzv. Black listov na úrovni samostatne hospodáriacich súčastí UK, ktoré zabezpečujú
ubytovanie študentom, pričom vytvárajú osobitné databázy ubytovaných, ktorým bola uložené
na základe presiahnutia postihových bodov disciplinárna sankcia, ktorej základom je strata
nároku na opätovné pridelenie ubytovania.
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Popis účelu spracúvania osobných údajov
Ide tiež o spracúvanie osobných údajov osobných asistentov študentov so špecifickými potrebami,
pretože UK je na účely prideľovania ubytovania študentovi so špecifickými potrebami oprávnená
spracúvať aj údaje o osobnom asistentovi študenta so špecifickými potrebami v rozsahu podľa § 108
ods. 7 zákona o VŠ.

Knižnično-informačné účely
(akademická knižnica)

-

Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
najmä v súvislosti so Zákonom o knižniciach, podporne aj
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na výpožičky knižničného fondu
dotknutou osobou.

-

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov a iných registrovaných používateľov
akademickej knižnice UK a/alebo akejkoľvek inej knižnice zriadenej v pôsobnosti fakulty UK
a/alebo v pôsobnosti samostatne hospodáriacej súčasti UK na knižnično-informačné účely
v zmysle Zákona o knižniciach alebo uzatváranie a plnenie zmluvy o výpožičke uzatvorenej
medzi UK a dotknutou osobou;
Ide tiež o využívanie osobných údajov z registra študentov v informačnom systéme akademickej
knižnice podľa § 73 ods. ods. 10 zákona o VŠ.

Citlivé osobné údaje: NIE

Akademické, umelecké a literárne účely

Zaznamenávanie údajov v registroch publikačnej činnosti a umeleckej činnosti

Právny základ:

Podľa § 108a ods. 4 zákona o VŠ UK zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra
evidencie publikačnej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.

Plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme podľa čl. 6
ods. 1 písm. e) v spojitosti s § 78 ods. 1 Zákona o ochrane
osobných údajov

Podľa § 108b ods. 4 zákona o VŠ UK zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra
evidencie umeleckej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.

Citlivé osobné údaje: NIE

Vedecký výskum
Právny základ:
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR)

Zároveň tento účel môže zahŕňať akúkoľvek inú akademickú, umeleckú a literárnu činnosť zastrešenú
zo strany UK ako prevádzkovateľom (napr. vytváranie a zverejňovanie umeleckých diel a špecifických
akademických diel obsahujúcich osobné údaje, úkony spojené s administráciou publikačnej činnosti
zamestnancov UK a pod.).
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely realizácie vedecko-výskumnej činnosti najmä v spojitosti
so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorá je
zabezpečovaná v rámci UK, jednotlivých fakúlt ako aj samostatne hospodáriacich súčastí a zahŕňa:
-

Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania
podľa čl. 89 GDPR
Článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitnú kategóriu
osobných údajov, pretože spracúvanie je nevyhnutné na
vedecké účely ktoré sú primerané vzhľadom na
sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu

-

získavanie finančných prostriedkov pre rôzne vedecko-výskumné projekty z rôznych zdrojov
a dotačných schém dostupných jednak na národnej úrovni (napr. Vedecká grantová agentúra
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(ďalej len „VEGA“) , jednak na úrovni EÚ (napr. Program Horizont 20) a jednak na medzinárodnej
úrovni (napr. National Institute of Health USA);
vykonávania biomedicínskeho výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov;
vykonávania historického výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov;
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údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na
zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej
osoby.
Citlivé osobné údaje: ÁNO

Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

Žurnalistické účely
Právny základ:
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR) v spojitosti s § 78 ods. 2 Zákona o ochrane
osobných údajov,
prípadne aj plnenie zákonných
povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti
s Tlačovým zákonom
Citlivé osobné údaje: ÁNO (pravidelné rozhovory so
študentami so špecifickými potrebami)

Zvyšovanie povedomia o vysokej škole
(marketingové a PR účely)

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb (primárne z radov akademickej
obce), ktoré je nevyhnutné na žurnalistické účely vrátane:
-

vydávania magazínu „Naša Univerzita“ a iných tlačových periodík
ochraňovania zdroja informácií utajovaním jeho totožnosti v zmysle Tlačového zákona
výkon práva na opravu a výkon práva na odpoveď v zmysle Tlačového zákona
zverejňovanie, šírenie a zdieľanie medializovaných audiovizuálnych materiálov zachytávajúcich
profesionálne vystúpenia zamestnancov UK

Podľa § 108 zákona o VŠ je UK oprávnená v časopise, ktorý vydáva, publikovať články, rozhovory,
prezentačné fotografie a údaje dotknutých zamestnancov a študentov v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť, názov
študijného programu, na štúdium ktorého je študent zapísaný, názov fakulty, ktorá tento študijný
program uskutočňuje, a názov študijného odboru, v ktorom sa tento študijný program uskutočňuje,
názov pracoviska zamestnanca, jeho pracovné zaradenie alebo funkciu.
Zvyšovanie povedomia o vysokej škole je oprávneným záujmom vysokej školy, ktorý zahŕňa najmä:
-

Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem):
zvyšovanie povedomia o vysokej škole

vykonávanie politologického a sociologického výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie
osobných údajov;
vykonávanie psychologického výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov;
vykonávanie vedeckého výskumu na úrovni všetkých fakúlt UK s možnou prítomnosťou osobitnej
kategórie osobných údajov
nevyhnutné pri zabezpečovaní činnosti Vedeckého parku UK
nevyhnutné pri zabezpečovaní činnosti projektových tímov
riadenie a financovanie vedecko-výskumných projektov
spracúvanie osobných údajov riešiteľov projektov pri príprave žiadostí o financovanie projektov
spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb zahrnutých do výskumu pri auditoch
dosiahnutých výsledkov projektu
zverejňovanie osobných údajov študentov UK, ktorí získali vedecko-výskumný grant alebo inú
dotáciu z verejných finančných zdrojov;
zverejňovanie osobných údajov zamestnancov UK, ktorí získali vedecko-výskumný grant alebo
inú dotáciu z verejných finančných zdrojov;
osobitnú interná dotačná schéma určená výlučne pre doktorandov UK, ktorá je financovaná
a posudzovaná celá v rámci UK prostredníctvom interne vyvinutého elektronického systému;
Vyhotovovanie zvukového záznamu alebo audiovizuálneho záznamu v rozsahu nevyhnutnom
na vedecké účely podľa § 108 ods. 8 zákona o VŠ.

-

prevádzkovanie profilov vysokej školy na sociálnych sieťach;
spracúvanie osobných údajov účastníkov diskusií, prispievateľov obsahu, aktívne komunikujúcich
a prejavujúcich sa dotknutých osôb (registrovaných používateľov sociálnej siete):
propagácia a vytváranie dobrého mena UK najmä vo vzťahu k záujemcom o štúdium;
informovanie o udalostiach v rámci akademickej obce;
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Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby) ak
je vzhľadom na okolností vhodnejší alebo výslovne
potrebný
Citlivé osobné údaje: NIE

Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

administrácia oficiálnych profilov UK (napr. kontrola, editovanie, cenzúra, opravy príspevkov,
vedenie aktívnej komunikácie s používateľmi);
publikovanie tlačových správ s osobnými údajmi dôležitých zamestnancov a/alebo
zamestnancov, ktorí dosiahli úspech;
zasielanie adresných pozvánok na podujatia vysokej školy;
organizovanie spotrebiteľských súťaží (napr. na sociálnych sieťach);
využívanie služieb obchodného zastúpenia pre získavanie študentov v zahraničí;
organizačného zabezpečenia rôznych vedeckých, kultúrnych, študentských, či iných podujatí,
a to najmä:
▪
študentské súťaže;
▪
študentské (vedomostné) olympiády;
▪
športové podujatia;
▪
prípravné sústredenia stredoškolákov so zdravotným postihnutím (CEZAP)
▪
umelecké podujatia, sympóziá, koncerty;
▪
vedecké konferencie, workshopy, semináre;
▪
kultúrno-spoločenské podujatia;
▪
prednášky s významnými osobnosťami verejného života (napr. nositelia Pulitzerovej ceny);
▪
študentské podujatia organizované pod záštitou UK (napr. študentské festivaly);
▪
podujatia na podporu zamestnávania a uplatňovania absolventov UK v praxi;
▪
detská univerzita Komenského pre maloleté deti počas školských prázdnin;
▪
dobročinné akcie (napr. Univerzitný stromček prianí, Študentská kvapka krvi).

Súčasťou tohto účelu spracúvania osobných údajov môže byť aj vyhotovovanie obrazových a/alebo
obrazových záznamov a ich zverejňovanie na propagačné účely, čo by malo byť zabezpečené
osobitným súhlasom dotknutej osoby (napr. zverejňovanie fotografií propagujúcich činnosť Centra
ďalšieho vzdelávania pri organizovaní aktivít a výučby Univerzity tretieho veku).
V rámci tohto účelu môže tiež dochádzať k zverejňovaniu podobizní vedúcich predstaviteľov UK na
informačné účely a účely prezentácie vedúcich zamestnancov (napr. rektora, prorektorov, dekanov,
prodekanov, vedúcich zamestnancov UK a vedúcich zamestnancov fakulty UK) podľa § 80a ods. 3
zákona o VŠ

Zasielanie marketingovej komunikácie
(newsletter)
Právny základ:
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
GDPR príp. oprávnený záujem v spojitosti s § 62 ods. 3
Zákona o elektronických komunikáciách

Ide o spracúvanie osobných údajov primárne za účelom vedenia marketingovej a PR komunikácie
pri propagácii UK alebo záujmov (napr. podujatí) organizovaných priamo UK alebo s podporou UK,
najmä:
-

zasielanie newsletteru
zasielanie sms správ (ISKAM) s marketingovým obsahom na podporu záujmov UK alebo záujmov
tretích strán oficiálne podporovaných UK
zasielanie elektronickej pošty (newsletteru) zákazníkom, ktorí nakúpili tovar v e-shope
prevádzkovanom spoločnosťou UK Veda, s.r.o.

Citlivé osobné údaje: NIE
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Popis účelu spracúvania osobných údajov
-

Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými
osobami
Právny základ:
Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože spracúvanie je
nevyhnutné plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov
Článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR pre činnosť psychologickej
poradne UK a lekárne a článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR –
výslovný súhlas, ak je potrebné spracúvať osobitné
kategórie osobných údajov pri iných činnostiach
Citlivé osobné údaje: ÁNO

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb najmä zákazníkov, ktorí v rôznych situáciách
poskytujú UK svoje osobné údaje za účelom využívania služieb poskytovaných UK v rámci
podnikateľskej činnosti UK, a to najmä:
-

-

Vybavovanie sťažností
Právny základ:

-

Citlivé osobné údaje: NIE
-

Právny základ:
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR)

Pri nakupovaní v e-shope (prevádzkuje UK Veda, s.r.o.);
Pri poskytovaní študentských pôžičiek;
Poskytovaní komerčných ubytovacích služieb (hotel družba);
Prenajímaní priestorov fyzickým osobám (napr. športoviská);
Prenajímanie nebytových priestorov aj bytov fyzickým osobám;
Prevádzkovaní lekárne;
Prevádzkovanie psychologickej poradne;
Prevádzkovanie vydavateľstva UK;
Poskytovanie tlačových a reprografických služieb študentom;
Organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti: Ide o spracúvanie osobných údajov
účastníkov komerčných vzdelávacích kurzov a univerzity tretieho veku, ktoré UK poskytuje nad
rámec vysokoškolského štúdia záujemcom z radov verejnosti za úhradu;
Uzatváranie zmlúv s lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania tzv.
špecializačného štúdia (atestácie);
Uzatvorenie a plnenie licenčných zmlúv na školské diela;
Uzatvorenie zmluvy o využití zlepšovacieho návrhu podľa § 74 zákona č. 527/1990 Zb. o
vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov;
Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom Všeobecných obchodných podmienok Centra ďalšieho
vzdelávania UK pri poskytovaní vzdelávacích kurzov;
Uzatváranie a plnenie iných zmluvných vzťahov, ktoré uzatvára UK s fyzickými osobami.

Ide o spracúvanie osobných údajov sťažovateľov na účely prešetrovania sťažností podaných podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, najmä:

§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov

Štatistické účely

zasielanie noviniek o činnosti Centra ďalšieho vzdelávania o obdobných tovaroch a službách
existujúcim a/alebo bývalým zákazníkom

prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti fyzickej osoby, ktorá sa domáha
ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli
porušené činnosťou alebo nečinnosťou verejnej vysokej školy, resp. UK, alebo poukazuje na
konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je
v pôsobnosti UK, resp. verejnej vysokej školy podľa predmetného zákona;
utajovanie identity sťažovateľa, ak o to sťažovateľ požiada.

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb najmä uchádzačov o štúdium
na UK, zamestnancov UK, študentov UK a bývalých študentov UK pri zostavovaní štatistických výstupov
a pracovných podkladov potrebných pre interné štatistické ako aj štatistické účely iných štátnych
orgánov a právnických osôb (napr. pracovné podklady pre rokovania orgánov UK, prehľady
mzdových nákladov za dané obdobie, podklady pre rozhodovanie riadiacich pracovníkov, podklady
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Popis účelu spracúvania osobných údajov

Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania
podľa čl. 89 GDPR

pre reporty, podklady pre výročné správy, podklady pre informovanie MŠ SR a štátnych agentúr
apod.).

Článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitné kategórie
osobných údajov
Citlivé osobné údaje: ÁNO (pri štatistike na výskumných
účeloch)

Archívne účely
Právny základ:
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Akýkoľvek právny základ pôvodných účelov spracúvania
podľa čl. 89 GDPR

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej starostlivosti dôležitých dokumentov
obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby a na účely správy registratúrnych záznamov podľa
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, najmä:
-

Článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitné kategórie
osobných údajov
Citlivé osobné údaje: ÁNO

-

evidencie a sprístupňovanie archívnych dokumentov v súlade s bádateľským poriadkom
sprístupňovanie registratúrnych dokumentov (nazeranie do spisov, výpožičky spisov)
vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, umožnenie štúdia, zverejňovanie na webovom
sídle a verejné vystavovanie archívnych dokumentov podľa § 12 predmetného zákona pri
dodržaní obmedzení na prístup k osobným údajom žijúcich dotknutých osôb podľa § 13 ods. 5
predmetného zákona;
vedenie evidencie písomných žiadostí žiadateľov o prístup k archívnym dokumentom podľa § 12
ods. 4 predmetného zákona;
Obmedzovania prístupu k osobným údajom obsiahnutým v archívnych dokumentoch, ktoré
podliehajú ochrane v súlade s § 13 ods. 5 Zákona o archívoch a registratúrach;
Vyhotovovania rešerší pre bádateľov;
Sprístupňovania archívnych dokumentov bádateľom;
Vedenie interných evidencií na úseku správy archívu ako je kniha návštev bádateľne, evidencia
bádateľských listov;
Vedenie interných evidencií na úseku správ registratúr ako je evidencia výpožičných listov,
evidencia reverzov, registratúrny denník, pomocné denníky;
Archívnej starostlivosti spočívajúcej aj v inventarizácii a katalogizácii archívnych dokumentov;
Dohľade nad správami jednotlivých registratúr na úrovni registratúrnych stredísk zriadených
v rámci UK, vrátane vyraďovacieho konania;
Výkon správnej agendy spojený s vydávaním kópií, odpisov, výpisov z archívnych dokumentov
uložených vo fondoch AUK;
Poskytovanie iných služieb na základe žiadosti (napr. vydanie potvrdenia o dobe štúdia
žiadajúcej osobe, potvrdenie o študijných výsledkoch apod.).
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