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A. INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY   
 
V súlade s GDPR ministerstvo informuje dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti 
s vymenovaním členov správnej rady verejnej vysokej školy (ďalej len „SR VVŠ“). 
 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
IČO: 00 164 381 
sídlo: Stromová ul. č. 1, 813 30 Bratislava 
webové sídlo: www.minedu.sk 
 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa 
 
Zodpovednú osobu ministerstva možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania  osobných 
údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese 
zodpovednaosoba@minedu.sk. 

3. Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

a) výber z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy 
b) predloženie návrhu ministrom vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému 

senátu verejnej vysokej školy. 
c) menovanie členov správnej rady verejnej vysokej školy  
d) kontaktovanie inštitúcie za účelom doplnenia chýbajúcich informácií 

 
4. Právne základy spracúvania osobných údajov 

 
a) §40 Zákoná č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  
b) §13 ods.1, písm. e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi 

 
 

5. Kategórie spracúvaných osobných údajov 
 

Spracúvajú sa bežné údaje – meno a priezvisko, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, tituly navrhovanej 
osoby, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónne číslo. 
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6. Kategórie dotknutých osôb 
 

 
Dotknutými osobami sú kandidáti na členov správnej rady verejnej vysokej školy, najmä významné 
vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na 
regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej 
školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami 
právnickej osoby. 
Dotknutou osobou je aj kontaktná osoba za inštitúciu (subjekt podávajúci návrh na kandidáta na člena 
správnej rady). 

 
 

7. Získavanie osobných údajov dotknutých osôb 

Výsledkom spracúvania osobných údajov je databáza kontaktov. Osobné údaje spracúvané v databáze 
kontaktov a získavajú priamo od organizácií, ktoré ich nominujú.  

8. Kategórie príjemcov osobných údajov 

a) k účelu spracúvania: 
a) výber z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy – 
akademický senát, minister 
b) predloženie návrhu ministrom vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému 
senátu verejnej vysokej školy - akademický senát, minister 
c)  predloženie návrhu akademickým senátom volených kandidátov na vyjadrenie ministrovi 
–  minister, akademický senát, 
d) potvrdenie voľby/vymenovanie členov správnej rady verejnej vysokej školy - minister, 
akademický senát 
 
 

9. Doba uchovávania osobných údajov / kritéria na jej určenie 
 

a) k účelu spracúvania uvedených vyššie: 5 rokov. 
 

 
10. Práva dotknutých osôb 

 
 právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné 

údaje spracúvané a práva získať kópiu bez nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných), 

 právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, 
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 právo na vymazanie (zabudnutie) (ak je daný niektorý zo stanovených dôvodov a nebránia tomu 
žiadne právnou úpravou definované prekážky), 

 právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak nespracúvajú v 
stanovených prípadoch, okrem právnou úpravou definovaných výnimiek), 

 právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne 
zákonné prekážky – toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na 
plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme), 

 právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: 
zodpovednaosoba@minedu.sk,   

 právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 
820 07 Bratislava 27. 

Dotknuté osoby majú aj právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie 
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka a ktoré je vykonávané na právnom základe 
plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme uvedenom v bode 4. vyššie, prostredníctvom e-mailu 
zaslaného na adresu: zodpovednaosoba@minedu.sk .  

 


