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Účel Právny základ Popis hlavných spracovateľských operácií, oprávnených záujmov a verejných záujmov, ktoré Univerzita 
Komenského v Bratislave sleduje pri spracúvaní osobných údajov a dosahovaní jednotlivých účelov spracúvania 
osobných údajov:  

1. Študijné účely  Plnenie zákonnej 
povinnosti (čl. 6 ods. 
1 písm. c) GDPR). 
 
Plnenie dôležitej 
úlohy vo verejnom 
záujme (čl. 6 ods. 1 
písm. e) GDPR) 
 
Súhlas dotknutej 
osoby (čl. 6 ods. 1 
písm. a) GDPR) 

Prijímacie konanie na štúdium (plnenie zákonných povinností a verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) prijímanie, posudzovanie a evidovanie prihlášok a ďalších podkladov 
potrebných pre uchádzanie sa o prijatie na štúdium, (ii) organizovanie prijímacích pohovorov a skúšok, 
vyhodnocovanie ich výsledkov a prípadné posudzovanie ďalších podmienok pre prijatie na štúdium, (iii) prípravu 
a doručovanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na štúdium, (iv) prispôsobovanie prijímacích skúšok uchádzačovi so 
špecifickými potrebami na základe jeho žiadosti podľa zákona1 (iv) zverejňovanie pseudonymizovaných 
výsledkov prijímacieho konania, (iii) rozhodovanie o odvolaní proti neprijatiu na štúdium, (v) prijímanie 
a vyhodnocovanie oznámení prijatých uchádzačov, či sa zapíšu alebo nezapíšu na štúdium.  
Administrácia priebehu štúdia (plnenie zákonných povinností a verejný záujem): Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) realizáciu zápisu študenta do ročníka v príslušnom akademickom roku, 
(ii) vykonávanie bežnej administrácie študentských záležitostí prostredníctvom študijných oddelení fakúlt (napr. 
vydávanie rôznych potvrdení pre študentov a rodičov študentov), (ii) prijímania a vybavovania rôznych žiadostí 
študentov týkajúcich sa ich štúdia (napr. žiadosti o napísanie záverečnej práce v cudzom jazyku, žiadosti 
o odpustenie / zníženie školného, žiadosti o prerušenie štúdia, zmenu formy štúdia a pod.) a komunikáciu so 
študijnými oddeleniami v rôznych záležitostiach týkajúcich sa štúdia, (iii) evidenciu a využívania osobných údajov 
z registra študentov rozsahu podľa zákona2 na účely prideľovania ubytovania, v elektronických preukazoch 
študentov a na účely overovania právneho postavenia študenta aj v iných informačných systémoch vysokej školy 
počas priebehu štúdia, čo je prakticky zabezpečené používaním AIS2 a služby centrálnej databázy osôb (CDO 
UK), (iv) evidenciu a využívanie ďalších osobných údajov nad rámec registra študentov podľa zákona (napr. 
údaje o priebežnej klasifikácii študenta a hodnotení postupových skúšok, údaje o aktuálnom rozvrhu študenta, 
prihlasovanie sa na skúšky, nahrávaním akademických prác apod.), čo je spojené s praktickým  používaním 
AIS2); (v) poskytovanie osobných údajov z registra študentov do centrálneho registra študentov, ktorého 
prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, (vi) hodnotenie 
a overovanie úrovne nadobudnutých znalostí skúšaním a obhajobami záverečných prác študentov, doktorandov, 
rigorozantov a zaznamenávanie výsledkov takýchto hodnotení podľa interných predpisov UK, (v) výpočet 
a uplatňovanie školného v prípade študentov, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia podľa zákona3,  

Priznávanie štipendií (verejný záujem a plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) posúdenie žiadosti a nároku študenta na priznanie konkrétneho štipendia 
z vlastných zdrojov UK podľa vnútorného predpisu UK4 vydaného na základe zákona5 (ii) poskytovanie štipendia 
doktorandovi UK v dennej forme štúdia na základe zákona6, (iii) posúdenie nároku a priznávanie ďalších foriem 

 
1 § 57 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 § 73 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3 § 92 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
5 § 15 ods. 1 písm. k) zákona a § 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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štipendia, na ktoré má študent nárok zo zákona7 a ktoré sú hradené zo štátneho rozpočtu podľa zákona 
(motivačné štipendium, sociálne štipendium a tehotenské štipendium). 

Podpora študentských stáží, odbornej praxe a klinického vzdelávania študentov (verejný záujem) Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) výber a odporúčania vhodných kandidátov 
z radov študentov na stáž na odbornom pracovisku súvisiacim s uplatňovaním absolventov študijných 
programov na UK v praxi, (ii) zohľadňovanie obsahu odbornej stáže alebo praxe v rámci hodnotenia plnenia 
študijného programu a prideľovania kreditov študentovi, (ii) poskytovanie osobných údajov vybratých študentov 
v nevyhnutnom rozsahu partnerom zabezpečujúcim odbornú prax alebo stáž, (iii) podporu a realizáciu klinického 
vzdelávania v určitých študijných programoch (napr. medicína, právo, psychológia, pedagogika), vrátane 
prístupu študentov k anonymizovaným alebo pseudonymizovaným údajom pacientov, či maloletých detí počas 
vyučovania aj vo forme video záznamov, či prenosov z operácií. 

Podpora študentov so špecifickými potrebami (plnenie zákonných povinností a verejný záujem) Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vyhodnocovanie a prehodnocovanie 
špecifických potrieb študenta a poskytovanie podporných služieb študentom so špecifickými potrebami na 
základe zákona8, (ii) činnosť a plnenie úloh Centra podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ) 
a koordinátorov pre takýchto študentov a uchádzačov o štúdium na základe zákona9 

Využívanie cloudových služieb MS Office 365 počas štúdia (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) bezplatné používanie cloudových služieb MS Office 365 licencovaných 
zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre UK, resp. študentov UK počas ich štúdia na 
podporu a uľahčovanie štúdia najmä prostredníctvom možnosti vytvárania, editovania, ukladania, získavania 
študijných materiálov a elektronických súborov týkajúcich sa štúdia z virtuálneho úložiska dát dostupného cez 
internet, bezpečnú vnútro-univerzitnú elektronickú komunikáciu spojenú s odstránením pochybností o identite 
študenta, výmenu a zdieľanie elektronických dát spojených s realizáciou študijných aktivít a rôznych úloh a 
zadaní spojených so štúdiom na UK s inými oprávnenými používateľmi Office 365, konferenčné hovory súvisiace 
so štúdiom realizované cez MS Teams.  

Distančné vzdelávanie, skúšanie a obhajoby záverečných prác (verejný záujem): Ide o spracúvanie 
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vyhotovovanie audio a video záznamov zo vzdelávania 
(napr. prednášky, semináre, skúšky, laboratórne cvičenia, odborná prax a pod.) kedykoľvek počas 
akademického roka na základe oprávnenia podľa zákona10 (ii) zabezpečovanie verejného audio alebo audio-
video prenosu zo vzdelávacej činnosti (napr. prednášky, záverečné skúšky a obhajoby záverečných prác) 
kedykoľvek počas akademického roka na základe oprávnenia podľa zákona (iii) využívanie e-learningu pri 
vzdelávaní študentov (Moodle) a vzdelávacích webinárov (MS Teams), kedykoľvek počas akademického roka, 
(iv) zabezpečovanie online vzdelávacej činnosti so živými interakciami pedagógov a študentov bežných 
seminárov a prednášok (video-konferencie) v čase krízovej situácie na základe zákona11 (vi) vykonávanie 

 
7 § 96, §96a, §96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8 § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 § 100 ods. 7 a ods. 8 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
10 § 108 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
11 § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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záverečných skúšok a obhajob záverečných prác cez video-konferenciu alebo iným spôsobom umožňujúcim 
prenos dát cez verejné počítačové siete počas krízovej situácie na základe oprávnenia podľa zákona.12  

Vydávanie dokladov o štúdiu (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) vydávanie dokladov o štúdiu študentom UK v rozsahu preukazu študenta, výkaze 
o štúdiu (index), výpisu výsledkov štúdia, záznamníku klinickej praxe podľa zákona.13 

Používanie študentských preukazov (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) výrobu študentského preukazu na báze bezkontaktnej čipovej karty licencovanej ako 
ISIC, (ii) aktiváciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta na začiatku štúdia, (iii) 
predlžovanie platnosti bezkontaktnej čipovej karty každý akademický rok počas celej doby štúdia, (iv) dátovú 
integráciu potrebnú na praktické zabezpečenie využívania zliav študentov na cestovnom u dopravcov 
v dráhovej, mestskej hromadnej a cestnej doprave na základe oprávnenie UK podľa zákona14, (v) poskytovanie 
údajov zapísaných v bezkontaktnej čipovej karte integrovanej do preukazu študenta v limitovanom rozsahu 
zmluvným partnerom UK na základe oprávnenia podľa zákona15 (vi) poskytovanie ďalších nevyhnutných údajov 
študentov UK dopravcom nad rámec povolený zákonom16, ak je to nevyhnuté pre uplatnenie zľavy z cestovného 
podľa podmienok prepravného poriadku dopravcu.  

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vydávanie dokladov o úspešnom absolvovaní študijného programu študentom, 
ktorí splnili všetky ustanovené podmienky vo forme diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu. 

Informovanie tretích osôb o priebehu a výsledkoch štúdia (súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) poskytnutie informácií týkajúcich sa štúdia konkrétneho študenta určeným 
fyzickým osobám (napr. rodičia) alebo právnickým osobám žiadajúcim o takéto informácie na základe 
jednoznačne vyjadreného predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby s poskytnutím konkrétne špecifikovaných 
informácií a osobných údajov takejto tretej osobe.  

2. Akademické, 
umelecké 
a literárne účely  

Plnenie zákonnej 
povinnosti (čl. 6 ods. 
1 písm. c) GDPR). 
 
Plnenie dôležitej 
úlohy vo verejnom 
záujme (čl. 6 ods. 1 
písm. e) GDPR) 

Poskytovanie knižnično-informačných služieb akademickej knižnice (verejný záujem a plnenie zákonných 
povinností) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) využívanie knižničných 
systémov a ich prepájanie s osobnými údajmi spracúvanými v registri študentov a preukazmi študentov 
v rozsahu povolenom zákonom o vysokých školách17, (ii) plnenie úloh akademickej knižnice podľa zákona18, (iii) 
plnenie zákonných povinností zriaďovateľa knižnice podľa zákona19 

Správa registrov publikačnej, literárnej a umeleckej činnosti (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) správu, zaznamenávanie a zverejňovanie údajov o autoroch 

 
12 § 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
13 § 67 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
14 § 73 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
15 § 73 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
16 § 73 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
17 § 78 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
18 § 8 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
19 § 4 ods. 2 a § 13 zákona č. 126/2015 Z. z o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
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Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR) 

akademických prác a publikácii zamestnancov, či doktorandov UK do Evidencie publikačnej činnosti UK 
a nahrávanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ20 alebo do centrálneho 
registra evidencie umeleckej činnosti CREUČ, ktoré prevádzkuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR cez CVTI. 
Akademická samospráva (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: 
(i) činnosť správnej rady UK pri výkone jej právomoci podľa zákona21 (napr. predkladať návrh na kandidáta na 
zvolenie do funkcie rektora) a informovaní verejnosti o jej aktivitách zverejňovaním správ ojej činnosti, čo môže 
zahŕňať napr. informácie o jej členoch, zasadnutiach, prítomnosti a neprítomnosti členov na zasadnutiach, 
odporúčaniach správnej rady a súpise jej rozhodnutí (ii) činnosť akademického senátu UK podľa zákona22, (iii) 
činnosť rektora UK podľa zákona23 a vnútorných predpisov UK vydaných na základe zákona, (iv) činnosť 
vedeckej rady UK podľa zákona24 a vnútorných predpisov UK vydaných na základe zákona, (v) činnosť 
Disciplinárnej komisie podľa zákona25 a podľa vnútorných predpisov UK vydaných na základe zákona, resp. 
vykonávanie disciplinárneho trestania na úrovni fakúlt UK za disciplinárne delikty na základe zákona26 (vi) 
organizovanie volieb na obsadzovanie orgánov akademickej samosprávy. 

Podpora akademickej mobility (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) podporu, organizovanie a zabezpečovanie výmenných pobytov s partnerskými zahraničnými 
univerzitami pre študentov UK, (ii) účasť a zapájanie sa UK do rôznych programov študentskej mobility, 
dotačných programov podporujúcich financovanie študentskej a akademickej mobility a využívanie 
medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi z radov univerzít a vysokých škôl pri podpore akademickej 
mobility a rôznych študentských výmenných pobytov, (iii) prijímanie zahraničných študentov na študijné pobyty 
na UK na základe zákona27, (iv) administratívne procesy spojené s výberom vhodných študentov, doktorandov 
a zamestnancov UK uchádzajúcich sa o zahraničný študijný pobyt v rámci dostupných programov akademickej 
mobility, (v) v ojedinelých prípadoch aj prenos limitovaných osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich 
primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe výnimky podľa čl. 49 GDPR alebo na základe 
uzatvorenia takých zmluvných vzťahov s dovozcom údajov, ktoré obsahujú štandardné zmluvné doložky 
ustanovené rozhodnutím Európskej komisie zo 4. júna 2021, (vi) zverejňovanie osobných údajov študentov UK, 
ktorí uspeli vo výbere do konkrétneho programu študentskej mobility a prípadne aj iné spracovateľské operácie, 
ktoré by boli nevyhnutné pre plnenie zmluvných vzťahov s partnermi alebo záväzkov UK plynúcich z využívania 
konkrétneho programu študentskej mobility, či dotačnej schémy podporujúcej financovanie akademickej mobility 

Vedecký výskum (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) 
realizáciu vedecko-výskumnej činnosti pri napĺňaní poslania verejnej vysokej školy podľa zákona28 
a financovaniu vedeckého výskumu podľa zákonov29, čo zahŕňa konkrétne najmä (ii) získavanie finančných 

 
20 http://cms.crepc.sk/Default.aspx 
21 § 40 a § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
22 § 6 ods. 2 a § 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
23 § 10a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
24 § 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
25 § 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
26 § 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
27 § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
28 § 1 ods. 4 č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
29 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
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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); (iii) vykonávania biomedicínskeho 
výskumu za podmienok a obmedzení podľa osobitného zákona30, vrátane využívania osobitnej kategórie 
osobných údajov a činnosti etických komisií lekárskych fakúlt UK, (iv) vykonávania historického, sociologického, 
politologického, psychologického vedeckého výskumu, vrátane možného využívania osobitnej kategórie 
osobných údajov (v) vykonávanie vedeckého výskumu na úrovni všetkých fakúlt UK s možnou prítomnosťou 
osobitnej kategórie osobných údajov, (vi) vypracúvanie analýz, štúdií, vedeckých publikácií a odborných 
stanovísk k rôznym odborným otázkam a témam v spolupráci s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími 
územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života; (vii) vykonávanie 
pseudonymizácie alebo anonymizácie osobných údajov účastníkov vedeckého výskum v rámci konkrétnych fáz 
projektu vedeckého výskumu, (viii) administráciu a projektový manažment vedeckého výskumu pri činnosti fakúlt 
UK, Vedeckého parku UK a Centier excelentnosti UK, vrátane organizácie práce vedecko-výskumných tímov, 
príprave žiadostí o financovanie projektov vedeckého výskumu, dokumentovaní vynakladaných nákladov a ich 
preukazovaní oprávneným orgánom auditu, (ix) zverejňovanie osobných údajov študentov UK, doktorandov UK 
a zamestnancov UK, ktorí získali vedecko-výskumný grant alebo inú dotáciu z verejných finančných zdrojov, (x) 
vytváranie, posudzovanie a správu osobitnej internej dotačnej schémy určenej výlučne pre doktorandov UK pre 
podporu a financovanie nimi realizovaného vedeckého výskumu cez interne vyvinutý elektronický systém, (xi) 
činnosť špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk a umeleckých pracovísk, ktoré sú na UK zriadené 
podľa zákona.31 

Literárne a žurnalistické účely (verejný záujem a plnenie zákonných povinností) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) tvorbu, redakčnú činnosť, publikovanie oficiálnych tlačených periodík 
vydávaných pod záštitou UK (napr. univerzitný časopis Naša univerzita), resp. pod záštitou fakúlt UK (napr. 
vedecké časopisy Digital Science Magazine, Comenius Managment Review, Marketing Science and Inspiration 
atď.) v rozsahu oprávnenia pre spracúvanie osobných údajov podľa zákona32 (ii) publikovanie odborných alebo 
populárno-náučných blogov na oficiálnych internetových stránkach UK alebo fakúlt UK, (iii) príprava 
a zverejňovanie tlačových správ a aktualít týkajúcich sa činnosti UK na webe UK, (iv) ochraňovanie zdroja 
informácií utajovaním jeho totožnosti a výkon práva na opravu alebo vyjadrenie alebo práva na dodatočné 
oznámenie a plnenie ďalších povinností vydavateľa podľa zákona33 

Udeľovanie medailí, vyznamenaní a čestných titulov (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre (i) oceňovanie 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 hlavne formou udeľovania medailí UK, udeľovania titulu „doctor honoris 
causa“ a titulu „emeritný profesor“ 

 
30 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
31 § 39a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
32 § 108 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
33 Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) 
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Iné dôležité akademické aktivity (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) realizáciu akademickej spolupráce, vydávanie a zverejňovanie akademických zborníkov 
z odborných konferencií a vedeckých sympózií, (ii) zabezpečovanie členstva UK v medzinárodných 
organizáciách združujúcich univerzity (napr. pri účasti a príspevkoch zamestnancov UK na medzinárodných 
konferenciách, pri aktivitách zástupcov UK v takýchto organizáciách a pod.), (iii) zabezpečovanie dodržiavania 
Etického kódexu UK, vrátane vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti voči zamestnancom, doktorandom 
a študentom v zmysle interných predpisov na základe činnosti Etickej rady UK, ktorá má charakter stáleho 
poradného orgánu rektora UK, (iv) zasielanie dotazníkov pre výskum potrebný pre koncipovanie záverečných 
prác doktorandov UK na univerzitné kontá elektronickej pošty študentov a zamestnancov UK, (v) podporu 
humanizmu, demokracie, tradície univerzitného vzdelávania a napĺňania poslania vysokej školy podľa zákona34 
organizovaním slávnostných promócií, imatrikulácií a iných oficiálnych akademických podujatí výchovne 
pôsobiacich na študentov a ďalších členov akademickej obce, (vi) registráciu na špecifické doplnkové prednášky 
a odborné semináre poskytované nad rámec bežnej výuky, o ktoré môže byť zvýšený záujem zo strany členov 
akademickej obce z kapacitných dôvodov. 

3. Alumni účely  Súhlas (čl. 6 ods. 1 
písm. a) GDPR)  
 
Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. a) 
GDPR) 

Vytváranie a udržiavanie vzťahov s absolventami na úrovni fakúlt UK (oprávnený záujem) Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré zahŕňa najmä: (i) vytváranie a činnosť tzv. alumni klubov na úrovni 
niektorých fakúlt UK pri udržiavaní vzťahov, väzieb, organizovaní podujatí, rozvíjaní rôznych foriem spolupráce, 
či pri podpore alma mater zo strany absolventov, (ii) vnútorné administratívne činnosti a úlohy potrebné na 
zabezpečovanie úloh ALUMNI klubov podľa vnútorných predpisov vydaných v rámci pôsobnosti fakúlt UK. 

Využívanie sociálnej platformy na udržiavanie a prehlbovanie vzťahov v rámci širšej akademickej obce 
(súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) spravovanie a využívanie 
oficiálneho alumni účtu UK v rámci komunikácie a budovania vzťahov s registrovanými členmi najmä z radov 
študentov, pedagógov, absolventov UK a študentov, absolventov a pedagógov partnerských univerzít cez 
sociálnu platformu hiverbite, (ii) umožňovanie sociálnych interakcií a prepájania kontaktov medzi študentami UK 
a absolventami UK cez správu profilu UK na sociálnej platforme hiverbite. Pri využívaní sociálnej platformy 
hiverbite bude dochádzať aj k spracúvaniu osobných údajov na účely spoločnosti Kit United SAS so sídlom 5 
rue des italiens, 75009 Paríž, Francúzsko registračné číslo: 753 391 713 RC.S. pričom bližšie informácie sú 
dostupné tu: https://hivebrite.com/privacy-policy - za takéto spracúvanie osobných údajov UK nenesie žiadnu 
právnu zodpovednosť.  

4. Zabezpečovanie 
stravovania 
a ubytovania  

Plnenie zákonnej 
povinnosti (čl. 6 ods. 
1 písm. c) GDPR) 
 
Plnenie zmluvy (čl. 6 
ods. 1 písm. b) 
GDPR) 
 
Plnenie dôležitých 
úloh vo verejnom 
záujme (čl. 6 ods. 1 
písm. e) GDPR) 

Zabezpečovanie ubytovania a doplnkových služieb  (plnenie zákonnej povinnosti, zmluva a verejný záujem): 
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) posudzovanie nároku na pridelenie 
internátneho ubytovania študentom UK pri zohľadňovaní kritérií ako je sociálna situácia študenta a študijný 
prospech, zdravotný stav študenta, časová dostupnosť školy prostriedkami hromadnej dopravy z miesta trvalého 
alebo prechodného bydliska študenta, vrátane profilovania a automatizovaného individuálneho rozhodovania 
o týchto nárokoch vykonávanom v aplikácii e-ubytovanie (ii) uzatváranie a plnenie zmluvy o ubytovaní 
a poskytovaní dodatočných služieb, čo môže zahŕňať aj evidovanie tzv. postihových bodov za disciplinárne 
delikty ubytovaných študentov porušujúcich internátny poriadok a vytváranie zoznamov študentov, ktorí na 
základe postihových bodov stratili nárok na pridelenie ubytovania, uhrádzanie platieb za ubytovanie a doplnkové 
služby spojené s ubytovaním cez aplikáciu e-peňaženka, (iii) zohľadňovanie špecifických potrieb 

 
34 § 1 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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znevýhodnených (hendikepovaných) študentov pri prideľovaní vhodných ubytovacích kapacít, a to vrátane 
spracúvania osobných údajov o ich osobnom asistentovi podľa § 108 ods. 7 Zákona o vysokých školách. 

Zabezpečovanie stravovania (plnenie zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy a verejný záujem): Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) poskytovanie doplnkových platobných služieb 
za stravné cez aplikáciu e-peňaženka, (ii) evidencia histórie konzumu jedál pri kontrole spotreby a hospodárneho 
využívania skladových zásob potravín určených na prípravu pokrmov, (iii) využívanie údajov o spotrebe jedla 
a nápojov konkrétnych osôb na kontrolu primeranosti a hospodárnosti využívania surovín na prípravu stravy 
v rámci skladového hospodárstva samostatne hospodáriacich súčastí UK, (iv) prijímanie a vybavovanie 
podnetov, pripomienok a návrhov týkajúcich sa stravovania. 

5. Poskytovanie 
služieb 
súvisiacich 
s prípravou na 
štúdium a 
poskytovaním 
doplnkového 
celoživotného 
vzdelávania  

Súhlas dotknutej 
osoby (čl. 6 ods. 1 
písm. a) GDPR) 
 
Zmluva (čl. 6 ods. 1 
písm. b) GDPR 

Poskytovanie asistenčných a adaptačných služieb pre cudzincov (súhlas) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) poskytovanie asistenčných, administratívnych, prekladateľských 
služieb pri získavaní povolení na pobyt cudzinca v Slovenskej republike v prípade cudzích štátnych príslušníkov, 
ktorí sa pripravujú na budúce štúdium na UK alebo život, podnikanie, či iné štúdium v SR prostredníctvom 
jazykových kurzov poskytovaných Centra ďalšieho vzdelávania UK (ďalej len „CĎV UK“) (napr. kontrolovanie 
a pomoc s kompletizovaním podkladov k žiadosti o povolenie pobytu). 

Univerzita tretieho veku a jazykové kurzy (zmluva) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy k príslušnému vzdelávaciemu kurzu za podmienky 
akceptovania všeobecných obchodných podmienok Centra ďalšieho vzdelávania UK zo strany účastníka 
vzdelávacieho kurzu. 

Doplnkové vzdelávacie semináre pre učiteľov stredných škôl (súhlas): Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) pozvanie, účasť a vydanie potvrdenia o absolvovaní vzdelávacieho semináru 
alebo kurzu pre učiteľov stredných skôl organizovaných spravidla na úrovni niektorých katedier určitých fakúlt 
UK. 

6. Dobrovoľné 
zverejňovanie 
osobných 
údajov  

Súhlas dotknutej 
osoby (čl. 6 ods. 1 
písm. a) GDPR) 
 

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov (súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) akékoľvek zverejnenie osobných údajov nad rámec oprávnenia UK zverejniť osobné 
údaje na účely prezentácie absolventov a možnosti overenia riadneho skončenia ich štúdia podľa zákona35, (ii) 
zverejňovanie osobných údajov žijúcich pedagógov a bývalých zamestnancov UK v rôznych výročných 
publikáciách (napr. publikácia Profesori Lekárskej fakulty UK v Bratislave v jubilejnom roku 2019“ za obdobie r. 
1919 – 2019 a pod.), (iii) zverejňovanie základných identifikačných a kontaktných údajov o pedagogických 
zamestnancoch a spolupracovníkoch UK, doktorandoch UK a študentoch UK pre potreby kontaktovania 
a prepájania s koordinátormi a príjemcami rôznej dobrovoľníckej výpomoci, (iv) zverejňovanie fotografií a videí 
na základe konkludentne vyjadreného súhlasu s konkrétnymi účelmi spracúvania na základe osobitne 
vysvetlených informácií poskytovaných zo strany UK na hromadných podujatiach návštevníkom podujatia, za 
podmienky dodržania interných postupov UK a rád zodpovednej osoby UK, (iv) iné situácie, keď bude prípadné 
zverejnenie osobných údajov v konkrétnej situácií založené na udelení alebo neudelení súhlasu s ich 
zverejnením zo strany dotknutej osoby. 

7. Plnenie 
povinností 

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

Kontrola originality záverečných prác (plnenie zákonných povinností a verejný záujem) Ide o spracúvanie 
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) overenie záverečných prác z hľadiska zachovania originality 
a ochrany pred plagiátorstvom nielen prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác (ďalej len ako 

 
35 § 73 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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a úloh verejnej 
vysokej školy 

 
Verejný záujem (čl. 6 
ods. 1 písm. e) 
GDPR) 
 

„CRZP“) v zmysle zákona36, ale aj prostredníctvom overenia v  systéme Theses, ktorý zabezpečuje Masarykova 
univerzita v Brne ako sprostredkovateľ UK, (ii) nahratie príslušných posudkov oponentov, školiteľov, vedúcich 
záverečných prác, recenzentov alebo iných osôb do CRZP 

Habilitačné a inauguračné konania (plnenie zákonných povinností) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) hodnotenie kandidátov na pridelenie hodnosti „docent“ alebo „profesor“ vedeckou 
radou fakulty alebo univerzity, resp. inauguračnými komisiami, (ii) prijímanie prihlášok a podkladových príloh od 
uchádzačov o habilitačné alebo inauguračné konanie, vydávanie dekrétov a zverejňovanie údajov uchádzačov 
podľa osobitného predpisu37, (iii) predkladanie návrhov na vymenovanie profesorov ministrovi školstva, ktorý ich 
podáva prezidentovi Slovenskej republiky. 

Rigorózne konanie (plnenie zákonných povinností): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) posúdenie prihlášky účastníka rigorózneho konania, (ii) výber a schválenie témy rigoróznej práce, 
(iii) výber poplatkov za rigorózne konanie, (iv) obhajobu rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky, (v) 
udelenie akademického titulu „doktor“ v prípade úspešného ukončenia rigorózneho konania.  

Odoberanie vysokoškolských titulov a postup pri rozhodovaní o neplatnosti štátnej skúšky (plnenie 
zákonných povinností) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) rozhodovanie 
rektora UK o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa zákona38, (ii) rozhodovanie rektora UK o 
neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti podľa zákona39, (iii) rozhodovanie rektora UK o odňatí vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ podľa zákona40, (iv) rozhodovanie rektora o 
podaní návrhu na odvolanie profesora podľa zákona41 

Uznávanie dokladov o štúdiu zo zahraničia (tzv. nostrifikácia) (plnenie zákonných povinností) Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) rozhodovanie o uznaní dokladov o vzdelaní, 
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov alebo uložení povinnosti vykonať rozdielovú skúšku, avšak iba v prípade 
potreby pokračovania v štúdiu, vydania modrej karty EÚ alebo výkonu povolania, ktoré nie je v Slovenskej 
republike regulované podľa zákona42 – v ostatných prípadoch UK nie je oprávnené rozhodovať o uznaní 
dokladov o štúdiu zo zahraničia.  

Vydávanie náhradných dokladov o absolvovaní  štúdiu (plnenie zákonných povinností) Ide o spracúvanie 
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vybavenie žiadosti fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene 
mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia vydaním náhradného dokladu o absolvovaní štúdia so 
zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom43 

 
36 § 63 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
37 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor 
38 § 108f ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
39 § 108f ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
40  § 108f ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
41 § 108f ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
42 Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
43§ 68 ods. 12  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Zdieľanie údajov študentov v rámci akademickej obce (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) podporu plnenia 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 ustanovenom v zákone.44 
Prezentácia absolventov UK pri overovaní riadneho ukončenia štúdia (verejný záujem) Ide o spracúvanie 
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) overovanie informácie o úspešnom absolvovaní štúdia na 
UK cez elektronickú službu integrovanú do webstránky UK: https://absolventi.uniba.sk/index.do a zverejňovanie 
údajov o absolventoch v rozsahu podľa zákona.45  

Hodnotenie pedagógov študentami  (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) vyhodnotenie názorov študentov z anonymného hodnotiaceho dotazníka na pedagogickú činnosť 
konkrétneho učiteľa, vrátane jeho reakcie na názory študentov uvedené v dotazníka a ich transparentné 
sprístupnenie študentom v rozsahu údajov o učiteľovi podľa zákona46  

Skenovanie, kopírovanie alebo iné zaznamenávanie osobných údajov z úradných dokladov (verejný 
záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) zabezpečovanie plnenia úloh 
vysokej školy pri rozhodovaní v prijímacom konaní, rozhodovania vo veciach týkajúcich sa rozhodovania vo 
veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, vydávania dokladov o štúdiu a vydávania 
dokladov o absolvovaní štúdia na základe oprávnenia podľa zákona47 

Vyhotovovanie a sprístupňovanie záznamov zo vzdelávacej činnosti a verejných vypočutí (verejný 
záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vyhotovenie zvukového alebo 
audiovizuálneho záznamu v rozsahu nevyhnutnom pre dosahovanie vedeckých alebo študijných účelov na 
základe zákona48, (ii) vykonávanie verejného prenosu prednášky alebo verejnej časti štátnej skúšky alebo 
rigoróznej skúšky, verejnej časti obhajoby rigoróznej práce, obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky 
a inauguračnej prednášky (napr. formou online streammingu audiovizuálnych dát v reálnom čase), (iii) 
umožnenie kladenia otázok účastníkom verejných vypočutí a verejný prenos verejného vypočutia na webovom 
sídle UK, vrátane zverejnenia a uchovávania audiovizuálneho alebo zvukového záznamu do dňa nasledujúceho 
pod dni zvolenia alebo vymenovania úspešného kandidáta podľa zákona.49 

Poskytovanie bezplatného poradenstva študentom (zákonná povinnosť50) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) zlepšovanie duševného zdravia a ich motivácie k štúdiu, pomoci pri 
problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce formou 
psychologického, kariérneho poradenstva a poradenstva týkajúceho sa efektívneho učenia sa činnosťou 
vybraných pracovísk a fakúlt v zriaďovateľskej pôsobnosti UK (napr. Psychologická poradňa UK). 

Poskytovanie študentských pôžičiek zo štipendijného fondu (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) posúdenie a rozhodnutie dekana fakulty UK o žiadosti o poskytnutie 

 
44 § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
45 § 74 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
46 § 73 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
47 § 108 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
48 § 108 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
49 § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
50 § 100a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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študentskej pôžičky podľa vnútorného predpisu UK51 a na základe zákona52s cieľom prispievať na pokrytie 
nákladov spojených so štúdiom a na uspokojovanie sociálnych potrieb študenta. 

Prispievanie k prevencii pred ochoreniami (verejný záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) plnenie úlohy vysokej školy podľa zákona53 pri poskytovaní údajov o pedagógoch 
a študentoch zapojených do dobrovoľníckych aktivít osobám, ktoré od UK žiadajú pomoc dobrovoľníkov, ktorá 
súvisí napr. s prevenciou pred šírením vážnych ochorení (napr. šitie rúšok, meranie teploty pred vstupom do 
nemocnice, pomoc medikov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, preklady odborných textov súvisiacich 
s ochorením, odoberanie vzoriek v teréne, výpomoc v laboratóriách v čase pandémie a pod.). 

8. Poskytovanie 
lekárenskej 
a zdravotnej 
starostlivosti  

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

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) uchovávanie osobitných lekárskych predpisov a osobitné objednávky 
označených šikmým modrým pruhom 10 rokov podľa zákona54; (ii) sprístupňovanie dokladov týkajúcich sa 
nadobudnutia a výdaja liekov zdravotným poisťovniam pre potreby kontrol; (iii) výdaj liekov a zdravotníckych 
pomôcok na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, (iv) overenie zhody údajov na lekárskom 
predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preskripčnom zázname a s údajmi na preukaze poistenca, 
občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte s elektronickým čipom a vykonávať opravu, 
ak zistí nesprávnosť údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom čísle 
alebo v číselnom kóde zdravotnej poisťovne, pričom pôjde o zjavnú chybu v písaní; (v) používanie informačného 
systému s overenou zhodou v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 
systéme pri plnení úloh a povinností podľa príslušných právnych predpisov; (vi) vedenie evidencie držiteľov 
povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov a držiteľov registrácie humánnych liekov; (viii) overovanie 
totožnosti pacienta pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej 
alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia; (vii) vedenie evidencie o peňažných 
alebo nepeňažných plneniach poskytnutých priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, (viii) poskytovanie ustanovených údajov Národnému centru 
zdravotníckych informácií, (ix) hlásenie nežiadúcich účinkov liekov a liečiv Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) vykonávanie laboratórnych vyšetrení odbornými pracoviskami lekárskych fakúlt UK 
pre potreby a na objednávku iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (ii) odber vzoriek a vykonávanie 
laboratórnych PCR testov na identifikáciu vírusu SARS-CoV-2 a reportovanie výsledkov do aplikácie Moje-
eZdravie, ktorú spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií pre potreby Úradu verejného zdravotníctva, 
(iii) získavanie a uchovávanie informovaných súhlasov pacientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak ho 
zákon vyžaduje55, (iv) vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických záznamov v elektronickej 
zdravotnej knižke pacienta v rámci národného zdravotníckeho informačného systému (eHealth) cez informačné 
systémy s overením zhody, (v) poskytovanie ďalších foriem zdravotnej starostlivosti, na ktoré by boli oprávnené 
lekárske fakulty UK ako samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a to aj v rámci nevyhnutnej 

 
51 Čl. 11 vnútorného predpisu UK č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
52 § 101 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
53 § 1 ods. 4 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
54 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
55 § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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spolupráce s univerzitnými nemocnicami v Bratislave a Martine a plnenie ďalších povinností poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti podľa osobitných zákonov.56 (napr. sumarizáciu výkonov pre zdravotné poisťovne). 

9. Plnenie iných 
zákonných 
povinností  

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

Whistleblowing: (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) prijímanie, evidovanie a vyhodnocovanie podnetov, resp. oznámení protispoločenskej činnosti v rámci 
vnútorného systému preverovania oznámení, (ii) uchovávanie došlých podnetov po dobu 3 rokov od doručenia 
podnetu, resp. oznámenia, (iii) oznamovanie výsledku preverenia oznámenia a prijaté opatrenie, ak sa prijali 
priamo oznamovateľovi (iv) vykonávanie úkonov spojených s ochranou oznamovateľa protispoločenskej činnosti 
podľa § 7 zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.57 

Účtovné a daňové účely (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) evidenciu, uchovávanie a využívanie účtovných dokladov podľa § 35 zákona o 
účtovníctve58, (ii) uchovávanie faktúr podľa § 76 ods. 1 zákona o DPH59; (iii) akékoľvek spracúvanie osobných 
údajov potrebné pre plnenie povinností platiteľa dane podľa zákona o dani z príjmov60, (iv) akékoľvek 
spracúvanie osobných údajov potrebné pre plnenie povinností daňového subjektu podľa zákona61  

Ochrana osobných údajov – GDPR (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) evidenciu a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o výkon ich práv podľa čl. 15 až 
čl. 22 GDPR, (ii) manažment súhlasov spojený s ich udeľovaním a odvolávaním, vrátane uchovávanie dôkazu 
o udelení súhlasu po obdobie 3 rokov, (iii) získavanie názorov dotknutých osôb pri vykonávaní posúdenia vplyvu 
podľa čl. 35 GDPR, (iv) oznamovanie prípadov vážnych porušení ochrany osobných údajov s vysokým rizikom 
priamo dotknutej osobe, (v) dokumentovanie akýchkoľvek porušení ochrany osobných údajov, (vi) oznamovanie 
porušení ochrany osobných údajov s pravdepodobným rizikom pre dotknuté osoby dozornému orgánu, (vii) 
využívanie osobných údajov v internej dokumentácii určenej na preukazovanie súladu so základnými zásadami 
spracúvania v rámci zodpovednosti prevádzkovateľa, (viii) kreovanie a oznamovanie kontaktných údajov DPO 
dozornému orgánu, (ix) plnenie úloh DPO najmä pri poskytovaní poradenstva predstavenstvu, či zamestnancom 
alebo dotknutým osobám. 

Ochrana utajovaných skutočností (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) podávanie žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky na II. stupeň „dôverné“ pre 
konkrétneho zamestnanca, ktorý sa má v rámci pracovnej činnosti oboznamovať s utajovanými skutočnosťami 
na Národný bezpečnostný úrad, (iii) oboznamovanie sa štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa a ním poverených 
bezpečnostných zamestnancov s výsledkom bezpečnostnej previerky, (iv) vedenie evidencie oprávnených osôb 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami I. alebo II. stupňa v rozsahu podľa osobitného predpisu.62, 

 
56 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
57 zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
58 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
59 zákon č. 422/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
60 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
61zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
62 § 7 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti  
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(v) Vykonávanie bezpečnostnej previerky na I. stupeň „vyhradené“ vo vzťahu k navrhovaným fyzickým osobám 
rektorom UK. 

Zabezpečovanie civilnej ochrany (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) plnenie pôsobnosti právnickej osoby pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva 
podľa zákona63 pri činnosti referátov obrany, ochrany utajovaných skutočností BOZP a PO v rámci UK. 

Zabezpečovanie protipožiarnej ochrany (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) splnenie povinností64 UK súvisiacich so zabezpečovaním školení a overovaní 
vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím UK zdržujú v jej objektoch 
a priestoroch a vypracúvanie a udržiavanie proti-požiarnej dokumentácie.  

Plnenie povinností pri hospodárskej mobilizácii (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu 
a pôsobnosti vysokej školy podľa osobitného zákona65, (ii) evidovaní zamestnancov pre potreby ich oslobodenia 
od výkonu mimoriadnej služby. 

Slobodný prístup k informáciám (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií prijatých podľa osobitného zákona66, 
(ii) zabezpečovanie povinného zverejňovania zmlúv v rozsahu povolených osobných údajov a anonymizáciu 
nadbytočných osobných údajov, ktoré by mohli byť zverejnené nad rámec zákonnej povinnosti, (iii) zverejňovanie 
a vymazávanie povinne zverejňovaných zmlúv v centrálnom registri zmlúv, (iv) sprístupňovanie presne 
stanovených osobných údajov, vrátane finančného ohodnotenia vo vzťahu vedúcim zamestnancom. 

Verejné obstarávanie a organizovanie verejných obchodných súťaží (plnenie zákonnej povinnosti): Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vyhodnocovanie súťažných podkladov 
v rámci vykonávania verejného obstarávania, keď je predmet zákazky financovaný z verejného zdrojov, (ii) 
zverejňovanie osobných údajov v profile verejného obstarávateľa podľa zákona67; (iii) vyhodnocovanie 
podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska68 (iv) vykonávanie oznámení používaných vo 
verejnom obstarávaní, (v) predaj nepotrebnej veci takému záujemcovi, ktorý v rámci verejnej obchodnej súťaže 
ponúkne najvyššiu cenu, ak je UK povinné usporiadať verejnú obchodnú súťaž podľa zákona69, (vi) obmedzenia 
prevodu vlastníckeho práva na zamestnancov, štatutárov UK a ich blízke osoby70 (vii) preverovanie zápisu 
účastníkov verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží v registri partnerov verejného sektora. 

 
63 § 16 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
64 § 4 ods. písm. e) a písm. f) zákona č. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  
65 Zákon 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 
66 Zákon č. 211/2000 Z. z . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
67 § 64 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
68 § 113 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
69 Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
70 § 14  zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
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Poskytovanie komerčného ubytovania (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) overenie totožnosti ubytovaného hosťa a zaevidovanie osobných údajov 
v knihe ubytovaných v rozsahu podľa zákona71, (ii) oznamovanie osobných údajov ubytovaných cudzích 
štátnych príslušníkov prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra SR, (iii) výkon kontroly výberu 
miestnej dane z ubytovania príslušnému orgánu územnej samosprávy. 

Poskytovanie celoživotného vzdelávania (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vedenie registra účastníkov ďalšieho vzdelávania podľa zákona72, (ii) 
overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti účastníkov vzdelávania73, (iii) vykonávanie skúšok pre 
overovanie odbornej spôsobilosti podľa zákona74, (iv) vydávanie osvedčení o kvalifikácii podľa zákona75 

Dobrovoľníctvo (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) vedenie evidencie dobrovoľníkov podľa zákona76, (ii) zabezpečovanie BOZP vo vzťahu k dobrovoľníkom, 
(iii) vydávanie písomných potvrdení o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné 
hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada, (iv) vykonávanie 
poučení dobrovoľníkov o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho 
zdravie alebo život. 

Vybavovanie reklamácií a ochrana spotrebiteľa (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) prijatie a vybavovanie sťažností a spotrebiteľských reklamácií podľa 
zákona a uchovávanie evidencie o vybavených reklamáciách spotrebiteľov podľa zákona77 v prípadoch, keď UK 
poskytuje služby ako podnikateľ fyzickým osobám (iii) alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa 
zákona78. 

Vybavovanie sťažností (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) prijímanie, evidenciu, prešetrovanie a vybavovanie sťažností rôznych fyzických osôb podľa 
zákona79, (ii) utajovanie identity sťažovateľa, ak o to sťažovateľ požiada. 

10. Právne 
a zmluvné účely  

Plnenie zákonnej 
povinnosti (čl. 6 ods. 
1 písm. c) GDPR) 
 
Plnenie zmluvy (čl. 6 
ods. 1 písm. b) 
GDPR) 
 

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov – právna agenda (oprávnený záujem): Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vedenie komplexnej internej právnej agendy 
týkajúcej sa súdnych sporov, exekúcií, správnych konaní, trestných, civilných konaní prebiehajúcich na základe 
iniciatívy alebo v prípadoch vedených proti UK, (ii) mimosúdne uplatňovanie nárokov (napr. vymáhanie 
pohľadávky), (iii) 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.), (iv) zabezpečovanie 
a uchovávanie rôznych dôkazov o dôležitých právnych skutočnostiach pre prípad potreby obhajoby, 

 
71 § 24 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
72 § 22 ods. 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
73 § 17 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
74 § 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
75 § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
76 § 4 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
77 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
78 zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
79 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
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Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR) 

preukazovania alebo uplatňovania právnych nárokov UK pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci, (v) 
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, (vi) 
kombinovanie a spájanie osobných údajov spracúvaných pri vedení účtovníctva pre potreby správy 
akademických poplatkov vyberaných UK ako verejnou vysokou školou. 

Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov - zmluvná agenda: (zmluva a oprávnený záujem): Ide 
o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) uzatvárania, zmeny a plnenie akýchkoľvek 
zmluvných vzťahov dojednaných s fyzickými alebo právnickými osobami v rámci obchodno-právnych 
a občiansko-právnych vzťahov (napr. zmluvy o ubytovaní, zmluvy o poskytovaní servisných služieb a technickej 
podpory, zmluvy o výpožičke), outsourcingu (napr. zmluvy o spolupráci, rámcové zmluvy na poskytovanie 
služieb a pod.), vrátane negociácie a predzmluvných vzťahov, pričom ak dotknutá osoba, ktorej osobné údaje je 
nevyhnutné spracúvať pri uzatváraní a plnení zmlúv (napr. štatutár, kontaktná osoba, zamestnanec dodávateľa 
a pod.) nie je priamo zmluvnou stranou daného zmluvného vzťahu, tak takéto spracúvanie spadá pod oprávnený 
záujem.  

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci (e-Government) (plnenie zákonných povinností a 
oprávnený záujem): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) elektronické podania 
na súdy a iné orgány verejnej moci prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, (ii) 
elektronické podpisovanie dokumentov doručovaných v rámci e-governmentu, (iii) využívanie elektronickej 
schránky zriadenej Prevádzkovateľovi v príslušnom module ústredného portálu verejnej správy, vrátane 
udeľovania oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup 
a disponovanie s elektronickou schránkou Prevádzkovateľa, (iv) uchovávanie úradnej komunikácie doručenej do 
elektronickej schránky v rámci jej úložiska až do jej zrušenia.  

Vnútorné administratívne účely: (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: i) využívanie interných systémov a aplikácií, ktoré sú zabezpečované a spravované centrálne pre 
potreby všetkých alebo viacerých fakúlt UK Centrom informačných technológií UK, ii) zdieľanie nevyhnutných 
údajov medzi samostatne hospodáriacimi súčasťami UK poskytujúcimi ubytovanie študentom a ich fakultami 
a rektorátom UK, (iii) akékoľvek zdieľanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu medzi fakultami UK alebo 
samostatne hospodáriacimi súčasťami UK a rektorátom UK, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonných 
povinností UK alebo obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov UK (za podmienky daných 
účelov spracúvania osobných údajov).  

11. Ochrana 
majetku, 
poriadku 
a bezpečnosti 

Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR) 

Kamerové systémy: (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: 
(i) systematické monitorovanie definovaných priestorov Prevádzkovateľa, príp. priestorov prístupných verejnosti 
v rozsahu nevyhnutnom na dosahovanie účelu, (ii) uchovávanie, prehliadanie, využívanie a exportovanie 
obrazových záznamov v systéme na správu kamerového systému pri dosahovaní účelu, (iii) spracúvanie 
obrazových záznamov vyhotovených kamerovým systémom na zlučiteľné účely preukazovania, obhajovania 
a uplatňovania právnych nárokov UK v rámci poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci, zabezpečovaní 
a využívaní dôkazov na ochranu vlastných práv alebo vybavovaní práva na prístup k údajom dotknutej osoby 
podľa GDPR. 

Kontrola vstupov do chránených priestorov: (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) vydávanie identifikačných kariet zamestnancom, študentom a iným osobám 
oprávneným na vstup a ich evidovanie a zrušovanie pri ukončení vstupového oprávnenia do určeného objektu, 
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príp. časti objektu UK (ii) evidenciu návštevníkov pri jednorazovom vstupe do určitých priestorov 
Prevádzkovateľa pracovníkom SBS alebo informačnej služby do (papierovej) knihy návštev, (iii) využívanie 
integrovaného bezpečnostného systému pre centrálnu správu, monitorovanie a kontrolu úrovne fyzickej 
bezpečnosti chránených priestorov (napr. alarmy, kamery, elektronická evidencia vstupov), (iv) vytváraní 
a udržiavaní aktuálnej evidencie o pridelených kľúčoch v rámci hlavnej budovy UK v zmysle VP 11/2009. 

Monitorovanie VOIP telefónie (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) zaznamenávanie údajov o odchádzajúcich volaniach a odhaľovanie prípadov neoprávneného 
používania a zrejmého zneužívania pevnej telefonickej linky zo strany doktorandov UK, ktorí nemajú postavenie 
zamestnancov. 

12. Bezpečnosť 
osobných 
údajov a IT 
systémov 

Plnenie zákonných 
povinností (čl. 6 ods. 
1 písm. c) GDPR) 
 
Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR) 

Monitorovanie používateľov a zariadení (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) využívanie softvérových monitorovacích nástrojov typu SIEM (Security Information 
and Event Management) a DLP (Data Loss Prevention) pri bezpečnostnej analýze a následnom riešení 
podozrivých udalostí s vplyvom na kyber-bezpečnosť vznikajúcich v dôsledku sledovania veľkého množstva 
údajov pochádzajúcich z rôznych zdrojov (napr. systémov, aplikácií, databáz zraniteľností, logov z rôznych 
úrovní aplikačných vrstiev využívaných informačno-komunikačných technológií Prevádzkovateľa, počítačových 
sietí, elektronických komunikačných metadát a dát zo sieťovej prevádzky atď.), (ii) reakcie bezpečnostných 
špecialistov na „alerty“ generované SIEM / DLP systémom, ktoré môžu viesť k dočasnému obmedzeniu 
používania elektronických služieb a interných systémov pre konkrétnych používateľov, (ii) sledovanie a 
zaznamenávanie podozrivého správania konkrétneho používateľa v internom demilitarizovanom sieťovom 
prostredí Prevádzkovateľa pri prevencii hrozieb a celkové sledovanie a vyhodnocovanie hrozieb v internom 
prostredí UK, (iii) Zadržiavanie 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 UK. 

Riadenie prístupových práv a autentizácia používateľov: (plnenie zákonnej povinnosti a oprávnený záujem): 
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) prideľovanie, odoberanie, zmeny 
prístupových práv používateľov interných systémov a autentizačných prvkov umožňujúcich prístup do systémov, 
(ii) resetovanie prístupových hesiel oprávnených používateľov, (iii) využívanie dvoj-faktorovej autentizácie pre 
interných používateľov určených systémov, (iv) využívanie služieb Google Recaptcha v našich online 
registračných / kontaktných formulároch s cieľom prevencie pred útokmi hrubou silou a odlišovaním botov 
zaťažujúcich nedôvodnými požiadavkami naše výpočtové kapacity od legitímnych používateľov webstránky, (v) 
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 UK, (vi) 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). 

Zálohovanie: (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) zálohovanie klasifikovaných informácií, systémov a aplikácii na vlastnej IT infraštruktúre Prevádzkovateľa 
alebo v rámci cloudových služieb poskytovaných preverenými a riadne zazmluvnenými dodávateľmi, (ii) 
vykonávanie pravidelného testovania obnovy vlastných dát a systémov zo záloh v testovacom prostredí. 

Riadenie IT bezpečnosti: (plnenie zákonnej povinnosti) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) systematickú činnosť poverených bezpečnostných orgánov, špecialistov a manažérov, 
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ktorých funkcie sú zriadené na základe bezpečnostných štandardov premietnutých do interných predpisov 
Prevádzkovateľa pri implementácii a uplatňovaní bezpečnostných opatrení, vrátane vytvárania rôznych 
bezpečnostných záznamov (ii) vykonávanie činností v rámci BCM (Business Continuity Management) a DRP 
(Disaster Recovery Plan) podľa interných predpisov Prevádzkovateľa, (iii) vytváraní bezpečnostnej 
dokumentácie a evidovaní ich zmien, (iv) priebežnom analyzovaní rizík a vykonávaní osobitných 
bezpečnostných školení pre zamestnancov Prevádzkovateľa, (v) zaznamenávaní osobných údajov osôb (mená, 
priezviská, funkcie, podpisy) do internej bezpečnostnej dokumentácii určenej na preukazovanie súladu s GDPR 
a prípadne aj inými všeobecne-záväznými predpismi regulujúcimi informačnú bezpečnosť pre verejnú vysokú 
školu, (vi) vykonávanie pravidelných bezpečnostných auditov zameraných na vlastné bezpečnostné opatrenia 
a aktíva, ako aj prípadné vykonávanie auditných aktivít voči určitým dodávateľom služieb, a to aj s využitím 
služieb nezávislých kvalifikovaných audítorov.  

IT podpora používateľov: (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) zadávanie a riešenie žiadostí a problémov používateľov IT aktív Prevádzkovateľa zaevidovaných 
v ticketovacom systéme cez CEPIT hotline, (ii) poskytovanie poradenstva, servisných zásahov a konfigurácie 
používateľovho zariadenia spravidla na diaľku v zariadení používateľa, (iii) evidovanie informácií o pridelených 
zariadeniach a prístupových právach jednotlivých používateľov, (iv) zaznamenávanie zvukových záznamov 
došlých telefonických hovorov na CEPIT hotline 

Manažment bezpečnostných incidentov a vyhodnocovanie podozrivých hlásení (plnenie zákonnej 
povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) manažment a dokumentáciu 
porušení ochrany osobných údajov podľa GDPR, vrátane oznamovania nevyhnutných osobných údajov 
poskytovaných dozornému orgánu podľa čl. 33 GDPR, (ii) oznamovanie porušení ochrany osobných údajov 
dotknutým osobám podľa čl. 34 GDPR, (iii) export, zabezpečenie a využívanie logovacích údajov týkajúcich sa 
konkrétnej udalosti a do nej zainteresovaných osôb alebo priamo logovacích údajov týkajúcich sa správania 
konkrétneho používateľa v rozhodnom čase v rámci forenznej analýzy preskúmavajúcej príčiny a zodpovednosť 
za vzniknutý bezpečnostný incident alebo porušenie ochrany osobných údajov, (iv) zlučiteľné využívanie 
osobných údajov zahrnutých do dokumentácie bezpečnostného incidentu, resp. porušenia ochrany osobných 
údajov na účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov UK.  

Logovanie (plnenie zákonnej povinnosti): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: 
(i) vyhotovovanie a uchovávanie tzv. bezpečnostných logov na úrovni prístupu do operačných systémov, 
serverov a určených aplikácii a ich databáz, (ii) využívanie bezpečnostných logov v rámci prešetrovania 
bezpečnostných incidentov a ich zabezpečovanie pre potreby ďalšieho spracúvania na zlučiteľné právne 
a zmluvné účely v individuálnych prípadoch, (iii) zabezpečovanie logov a prípadne ďalších forenzných 
digitálnych stôp pre potreby vyšetrovania kyber-útokov a poskytovanie takýchto údajov na zlučiteľné právne 
a zmluvné účely OČTK na stotožnenie páchateľov kybernetickej kriminality. 

Poskytovanie služieb Centrálnej databázy osôb UK (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vygenerovanie nového prístupového hesla do AIS2 a iných univerzitných 
systémov, (ii) vygenerovanie nového alebo zistenie aktuálneho prístupového kódu do univerzitnej Wi-Fi siete 
Eduroam alebo na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo počítačovej siete UK, (iii) zmenu 
alebo zistenie aktuálneho ECP kódu, ktorý sa používa na prihlásenie do univerzitného MS Office 365, (iv) zistenie 
univerzitného osobného čísla (UOČ), (v) vyhľadanie certifikátu z certifikačnej autority UK, (v) prihlásenie do 
webového rozhrania CDO UK pre oprávnených používateľov na prácu s centrálnou databázou osôb.  
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Vývoj, vylepšovanie a testovanie vlastných aplikácií (oprávnený záujem): Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) zabezpečovanie úprav a riadenie zmien v interných systémoch 
a aplikáciách vyvinutých na UK pre vlastné potreby UK, (ii) odstraňovanie chýb (bugov) a zabezpečovanie opráv 
(fixov), (iii) vykonávanie funkčného, bezpečnostného a prípadne aj penetračného testovania pred nasadením 
novej alebo zmenenej aplikácie do ostrej prevádzky, (iii) vykonávanie anonymizovania alebo pseudonymizovania 
osobných údajov pre potreby testovania, vývoja aplikácií, (iv) zabezpečovanie migrovania databáz do prostredia 
novej alebo vylepšenej internej aplikácie Prevádzkovateľa, (v) komunikácia s používateľmi pri riešení 
a odstraňovaní problémov vzniknutých v dôsledku zmien spôsobených vývojom (tzv. trouble-shooting). 

13. Personálno-
mzdové účely 

Plnenie zákonných 
povinností  
(čl. 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR)  
 
Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR)  
 

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa (plnenie zákonných povinností): Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do registrov zdravotných 
poisťovní  a Sociálnej poisťovne, (ii) Správu mzdovej agendy zamestnancov (výpočet mzdy, spracúvanie 
mzdových podkladov, poskytovanie výplatnej pásky písomne i elektronicky) a vedenie mzdového účtovníctva, 
vrátane vyúčtovania preddavkov na pracovné cesty a iné náklady zaplatené z preddavku alebo vlastných zdrojov 
zamestnanca, (iii) spracovanie daňového vyhlásenia a ročného zúčtovania dane, ak o to zamestnanec požiada, 
(iv) vedenie evidencií týkajúcich sa pracovných úrazov, BOZP agenda (napr. školení, kontrol, revízií zariadení) 
a školení o protipožiarnej ochrane, (v) poskytovanie údajov pracovnej zdravotnej službe, zabezpečovanie 
zdravotných prehliadok zamestnancov a spracúvanie posudkov o základnej zdravotnej spôsobilosti na výkon 
práce, (vi) evidovanie fondu čerpania pracovného času, vrátane dovoleniek, trvania PN, prekážok v práci, (vii) 
spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie akejkoľvek povinnosti zamestnávateľa podľa Zákonníka práce 
(napr. utváranie pracovných podmienok zriadením pracovného emailu a pridelením klapky a pod.), (ix) 
poskytovanie stravného (mesačné prehľady, príspevky zo sociálneho fondu), (x) spracúvanie, ktoré je 
nevyhnutné na splnenie akejkoľvek zákonnej povinnosti zamestnávateľa podľa príslušného právneho predpisu, 
najmä zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 580/2004 Z .z. o zdravotnom 
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 718/2004 Z.z., zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti, zákona č. 576/2004 Z .z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákona č. 577/2004 
Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, (x) vedenie a správa osobných spisov 
zamestnancov v súlade so zákonnými povinnosťami zamestnávateľa, a to aj vo vzťahu k bývalým 
zamestnancom v písomnej i elektronickej forme, (xi) spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre refundovanie 
časti nákladov pri uplatňovaní tzv. rekreačných poukazov podľa § 152a Zákonníka práce v spojitosti so zákonom 
č. 91/2010 Z. z.,  o podpore cestovného ruchu a pre preukazovanie iných skutočností osvedčujúcich 
oprávnenosť nároku zamestnanca (napr. príspevok na športovú činnosť dieťaťa a pod.), (x) 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. 

Riadenie, hodnotenie a odmeňovanie ľudských zdrojov: (oprávnený záujem a zmluva): Ide o spracúvanie 
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) zverejňovanie základných kontaktných a identifikačných 
údajov zamestnanca v súlade s § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, a to aj vrátane doktorandov, (ii) 
poskytovanie základných kontaktných a identifikačných údajov zamestnancov v súlade s § 78 ods. 3 Zákona 
o ochrane osobných údajov v súvislosti s plnením pracovných povinností, a to aj vrátane doktorandov, (iii)  
uzatváranie a plnenie pracovnej zmluvy, vrátane spracúvania osobných údajov nevyhnutných na plnenie 
pracovnej zmluvy zo strany UK ako zamestnávateľa pri uplatňovaní práv zamestnávateľa podľa pracovnej 
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zmluvy alebo podľa vnútorných predpisov, ktoré sú pre zamestnanca UK na základe pracovnej zmluvy 
a pracovného poriadku právne záväzné (napr. vedení interných evidencií a využívaní personálnych 
informačných systémov, vyúčtovaní cestovných náhrad pri využívaní súkromného vozidla, zvyšovaní kvalifikácie 
zamestnanca, vysielaní zamestnanca na zahraničné pracovné cesty, rozhodovaní o mimoriadnom odmeňovaní 
a pod.), (iv) uskutočňovanie výberového procesu na obsadenie voľného pedagogického alebo nepedagogického 
pracovného miesta v rámci UK. 

Databáza uchádzačov o zamestnanie (súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) uchovávanie CV a kontaktných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie alebo uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí sa nehlásili do konkrétneho otvoreného výberového konania na základe ich súhlasu po 
určité obdobie max 2 rokov, (ii) oslovovanie uchádzačov o zamestnanie s ponukami voľných pracovných miest 
a informáciami o konaní výberových konaní na voľné pracovné miesta.  

Kolektívne vyjednávanie, plnenie kolektívnej zmluvy a rozvíjanie vzťahov s odbormi (oprávnený záujem) 
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vykonávanie kolektívneho vyjednávania 
s odborovou organizáciou, (ii) prerokúvanie výpovedí členov odborovej organizácie alebo zamestnancov 
a okamžitých skončení pracovného pomeru zamestnancov, (iii) Zasielanie aktualizovaného zoznamu členov 
odborov príslušnému útvaru UK raz za štvrťroka, (iv) poskytovanie zvýhodnení a zamestnaneckých benefitov 
garantovaných v kolektívnej zmluve, (v) prešetrovanie prípadov porušovania práv zamestnancov priznaných 
kolektívnou zmluvou, (vi) prešetrovanie prípadov týkajúcich sa rozsahu zodpovednosti za pracovný úraz, (vii) 
vykonávanie zrážok zo mzdy za členské v odboroch v prospech účtu odborovej organizácie za zamestnancov, 
ktorí s tým súhlasili.  

Poskytovanie benefitov (oprávnený záujem). Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) akékoľvek spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie výhod, zliav, či iných 
zvýhodnení, podľa kolektívnej zmluvy, rozhodnutia fakulty UK alebo samostatne hospodáriacej súčasti UK nad 
rámec plnenia povinností zamestnávateľa dojednaných v individuálne uzatvorenej pracovnej zmluve so 
zamestnancom, a to aj vrátane poskytovania nevyhnutných údajov externým partnerom poskytujúcim 
zvýhodnené služby, zľavy alebo iné benefity na základe osobitného statusu zamestnanca UK. 

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa (oprávnený záujem): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je 
nevyhnutné najmä pre: (i) používanie systémov elektronickej dochádzky na kontrolu dodržiavania ustanoveného 
pracovného času a prestávok v práci, (ii) kontrolu obsahu elektronickej pošty pri prešetrovaní prípadov 
porušovania pracovnej disciplíny (napr. ad hoc záležitosti, disciplinárne konania), (iii) kontrolu prítomnosti 
alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej doby a/alebo odber vzorky krvi na prešetrovanie prípadov 
porušenia pracovnej disciplíny; (iv) kontrolu dodržiavania prijatých opatrení na úseku BOZP; (v) kontrolu 
oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a dátových služieb pri využívaní pracovných mobilných 
telefónov; (vi) kontrolu oprávnenosti používania pridelenej telefonickej pevnej linky prostredníctvom služieb VOIP 
telefónie; (vii) kontrolu výdavkov zaplatených platobnou kartou vydanou UK zamestnancovi na úhradu vecne 
vynaložených výdavkov, ktoré vznikajú najmä pri zahraničných pracovných cestách; (viii) kontrolu 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. 

Vykonávanie práce z domu (oprávnený záujem) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) výkon práce z domu prostredníctvom vzdialeného prístupu do systémov UK cez VPN a internet, 
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(ii) využívanie nástrojov na video-konferencie a nástrojov na vzdialené pripájanie a prevzatie kontroly nad 
pracovným počítačom zamestnanca UK v rámci servisných zásahov CEPIT, (iii) využívanie kancelárskych 
nástrojov Microsoft Office 365 pri internej komunikácii a zdieľaní pracovných informácií na báze cloudového 
riešenia.  

14. Marketingové 
a PR účely  

Súhlas dotknutej 
osoby (čl. 6 ods. 1 
písm. a) GDPR) 
 
Oprávnený záujem 
(čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR)  
 

Zasielanie priamej marketingovej komunikácie (oprávnený záujem alebo súhlas) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) zasielanie elektronickej komunikácie (emailov, SMS) študentom 
a členom akademickej obce pri propagovaní produktov alebo služieb poskytovaných tretími stranami, (ii) 
zasielanie elektronickej komunikácie (emailov, SMS) študentom, členom ALUMNI klubov fakúlt UK a členom 
akademickej obce pri propagovaní noviniek, produktov, služieb, podujatí týkajúcich sa UK, jej fakúlt a samostatne 
hospodáriacich súčastí, (iv) zasielanie newsletteru zákazníkom, ktorí nakúpili tovar v e-shope prevádzkovanom 
spoločnosťou Veda, s.r.o. v súvislosti s ponukou obdobných tovarov a služieb, (v) zasielanie priamej 
elektronickej komunikácie (emailov, SMS) zákazníkom Centra ďalšieho vzdelávania UK s ponukou obdobných 
vzdelávacích kurzov. 
Zvyšovanie povedomia o UK v online prostredí (oprávnený záujem a súhlas) Ide o spracúvanie osobných 
údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) správu a prevádzkovanie oficiálnych profilov UK na sociálnych sieťach 
a vysielacom kanály UK na platforme YouTube, čo zahŕňa nielen zverejňovanie obsahu s osobnými údajmi, 
kontrolu a úpravy publikovaného obsahu, ale aj vyhodnocovanie a správu ďalšieho obsahu, ktorý môžu pridávať 
ďalší používatelia sociálnych sietí na „fanpages“ UK (napr. komentáre, multimediálny obsah vložený do 
komentárov, prejavy sympatie, nesympatie a pod.), či aktívnu komunikáciu s používateľmi sociálnej siete , (ii) 
propagovanie štúdia na UK, úspechov a ocenení dosiahnutých pedagógmi, študentami alebo doktorandami UK, 
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti UK apod., (iii) všeobecné informovania členov akademickej obce 
o významných udalostiach dotýkajúcich sa UK alebo vysokého-školstva elektronickými prostriedkami a online 
spôsobom, (iv) zverejňovanie podobizní vedúcich predstaviteľov UK (napr. rektora, prorektorov, dekanov, 
prodekanov, vedúcich zamestnancov a pod.) na webstránkach UK alebo v rôznych materiáloch dostupných na 
internete na základe oprávnenia podľa zákona80, (v) zverejňovanie a šírenie akademických podcastov,  (vi) 
zverejňovanie fotografií alebo videí zachytávajúcich dotknuté osoby (napr. účastníkov rôznych podujatí, 
výhercov súťaží, bežných zamestnancov) z propagačných a prezentačných dôvodov UK na webstránke, 
sociálnych sieťach, intranete UK alebo iným online spôsobom. 

Cielenie a personalizácia reklamy (súhlas): Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä 
pre: (i) objednávanie platenej reklamy na sociálnej sieti Facebook / Instagram a jej cielenie podľa zadefinovaných 
kritérií na konkrétne demografické cieľové skupiny pre zvyšovanie povedomie o UK s cieľom zvýšiť dosah 
platenej reklamy a prípadne následne generovať tzv. leady (získať kontakt a príležitosť osloviť potenciálneho 
záujemcu o Prevádzkovateľa a jeho služby a otvorené pozície, študijné programy a pod.) a konverziu (t.j. 
návštevník prichádzajúci zo sociálnej siete na webstránku UK vykoná žiaducu interakciu s obsahom tejto 
webstránky) (ii) remarketingové cielenie reklamy UK na používateľa webstránky, ktorému sa do jeho koncového 
zariadenia, resp. internetového prehľadávača uložili marketingovo-analytické cookies tretích strán na 
webstránke UK pri používaní internetu,  

Marketingová analytika (súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) 
meranie návštevnosti a iných ukazovateľov týkajúcich sa používania našej webstránky dotknutou osobou a 

 
80 § 80a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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výkonnosti reklamnej kampane nástrojmi tretích strán (Google Analytics), ktoré využívajú aj súbory cookies 
uložené do zariadenia koncového používateľa v dôsledku používania našej webstránky. 

Organizovanie rôznych súťaží (súhlas alebo zmluva) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 
najmä pre: (i) organizovanie, vyhodnotenie a odovzdanie cien súťaží rôznej povahy, vrátane študentských 
súťaží, študentských vedomostných olympiád, (ii) zverejňovanie základných osobných údajov výhercov súťaží, 
ak je to nevyhnutné z hľadiska organizácie súťaže, (iii) spoluprácu medzi spoločnými prevádzkovateľmi 
podieľajúcimi sa na organizácii konkrétnej súťaže podľa podmienok uzatvorenej dohody spoločných 
prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR a štatútu súťaže.  

Organizovanie rôznych podujatí (oprávnený záujem alebo súhlas) Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
je nevyhnutné najmä pre: (i) organizačné zabezpečenie podujatí rôznej povahy (napr. športové podujatia, 
umelecké podujatia, prípravné sústredenia stredoškolákov so zdravotnými znevýhodnením, vedecké 
konferencie, sympóziá, semináre, workshopy, kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, podujatia na podporu 
zamestnávania a uplatňovania študentov a absolventov UK v praxi, dobročinné akcie), (ii) zasielanie pozvánok 
na podujatia dotknutým osobám, ktoré boli v minulosti na rovnaké alebo obdobné podujatia v minulosti 
zaregistrované, (iii) registrácia nových účastníkov, ktorí sa chcú zúčastniť konkrétneho podujatia, ak je pre ich 
účasť nevyhnutná registrácia.  

15. Štatistické 
účely 

Právne základy 
vyššie uvedených 
zlučiteľných účelov 
spracúvania 
osobných údajov 
(recitál 50 GDPR 
v spojitosti s čl. 89 
GDPR) 

Všeobecná štatistika (právne základy pôvodných zlučiteľných účelov) Ide o spracúvanie osobných údajov, 
ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) vykonanie potrebných spracovateľských operácie s osobnými údajmi pôvodne 
spracúvanými na iné legitímne účely, ktorých výsledkom bude zostavovanie pseudonymizovaných alebo 
anonymizovaných štatistických výstupov, výkazov, hlásení, správ, analýz, porovnaní nákladov a rôznych 
pracovných a analytických podkladov potrebných pre rektorát UK, fakulty UK, samostatne hospodáriace súčasti 
UK a iné oprávnené orgány (napr. subjekty financujúce vedecký výskum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a jeho príslušné organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti – napr. CVTI a pod.), (ii) 
monitorovanie dôležitých štatistických ukazovateľov z dát, kde sú zahrnuté aj osobné údaje a ich reporting zo 
strany podriadených zamestnancov voči nadriadeným zamestnancom a zo strany fakúlt a samostatne 
hospodáriacich súčastí UK voči rektorátu UK, príp. kvestorovi UK alebo voči povereným audítorom, či odborným 
poradcom a konzultantom určených UK, (iii) aplikovanie vhodných anonymizačných a agregačných techník na 
osobné údaje spracúvané na iné zlučiteľné účely spracúvania osobných údajov vysvetlené vyššie pri tvorbe 
agregovaných štatistík, KPIs, analytických ukazovateľov, grafov a pod. 

Základné meranie návštevnosti webstránok. (oprávnený záujem) Zahŕňa spracúvanie osobných údajov 
nevyhnutné najmä pre: (i) využívanie nevyhnutných cookies a ďalších digitálnych identifikátorov, ktoré umožňujú 
získavať a vyhodnocovať základné štatistiky o používaní našich webstránok pre potreby vylepšovania jej výkonu 
a dostupnosti v prípade zvýšenej návštevnosti bez možnosti ich zdieľania s treťou stranou a využívania pre 
potreby marketingovej analytiky. 

16. Archívne účely  Právne základy 
vyššie uvedených 
zlučiteľných účelov 
spracúvania 
osobných údajov 
(recitál 50 GDPR 
v spojitosti s čl. 89 

Všeobecné archívne účely (právne základy pôvodných zlučiteľných účelov a plnenie zákonnej povinnosti) 
Zahŕňa spracúvanie osobných údajov nevyhnutné najmä pre: (i) uchovávanie registratúrnych záznamov podľa 
lehôt uvedených v registratúrnom pláne UK (správa registratúry); (ii) uchovávanie záznamov o došlej a odoslanej 
pošte; (iii) vyraďovacie konanie a likvidáciu registratúrnych záznamov po uplynutí úložných lehôt; (iv) 
postupovanie archívnych dokumentov štátnym archívom; (v) opätovné sprístupňovanie a používanie 
registratúrnych alebo archívnych dokumentov za splnenia podmienok testu zlučiteľnosti (napr. na právne 
a zmluvné účely pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov) pre príslušné fakulty UK, rektorát 
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GDPR), osobitne 
plnenie zákonných 
povinností81 (čl. 6 
ods. 1 písm. c) 
GDPR) a oprávnený 
záujem (čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR)  

UK alebo samostatne hospodáriace súčasti UK, (vi) sprístupňovanie archívnych dokumentov v súlade so 
zákonnými obmedzeniami týkajúcimi sa osobných údajov podľa zákona82a podľa bádateľského poriadku UK83,  

Spoplatnené administratívne úkony Archívu UK (oprávnený záujem) Zahŕňa spracúvanie osobných údajov 
nevyhnutné najmä pre: (i) vydávanie originálov neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia oprávnenej osobe 
v súlade s vnútorným predpisom UK84, (ii) vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov určených na zverejnenie 
pri dodržaní zákonných obmedzení a obmedzení ustanovených vnútorným predpisom UK, (iii) vydávanie 
potvrdení o dobe štúdia, výpisov zo študijného plánu, výpisov študijných výsledkov a kópie vysvedčenia o štátnej 
záverečnej skúške a vyhotovovanie odpisu dokladov o absolvovaní štúdia. 

 

 
81 zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
82 § 13 ods. 5 zákona č. . 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
83 Opatrenie rektora Univerzity Komenského č. 16/2002 – Bádateľský poriadok UK 
84 Smernica rektora Univerzity Komenského č. 4/2010, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych 
dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník ustanovených služieb 


