
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

údelený podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 

dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. 

a) z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 

 

Prevádzkovateľ:     

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

IČO: 00164348 

 

Zoznam poskytnutých osobných údajov:  

meno: ........................... 

priezvisko: .......................... 

adresa pracoviska: ......................... 

email (nie je zverejnené vo verejnej časti registra): ...................... 

adresa na doručovanie (nie je zverejnené vo verejnej časti registra): .................................... 

telefónne číslo (súkromné) (nie je zverejnené vo verejnej časti registra): .......................... 

telefónne číslo (pracovisko) (nie je zverejnené vo verejnej časti registra): .......................... 

 

Účel spracúvania poskytnutých osobných údajov dotknutej osoby:   

(i) zápis do registra recenzentov – všeobecnovzdelávacie predmety, verejná časť registra zverejnené údaje: 

meno priezvisko, adresa pracoviska, neverejná časť registra určená výlučne pre prevádzkovateľa 

(ii) poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky za účelom zostavenia, vedenia a aktualizácie verejnej časti registra recenzentov,  

(iii) poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby tretej osobe – dodávateľ, ktorý zabezpečí tvorbu a vydanie 

nového didaktického prostriedku 

(iv) email a adresa na doručovanie sa spracúva výlučne za účelom vzájomnej komunikácie prevádzkovateľa, 

tretej osoby podľa bodu (ii), (iii) s dotknutou osobou; tieto údaje sa nezverejňujú vo verejnej časti registra 

recenzentov. 

 

Doba poskytnutia súhlasu:   

počas 5 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou. Následne sú osobné údaje dotknutej osoby v súlade so 

všeobecnými právnymi predpismi zaradené do predarchívnej starostlivosti. 

 

Poučenie:      

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje na uvedený účel a stanovený čas jeho platnosti 

dobrovoľne a slobodne. Podľa článku 7 ods. 3) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 

27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení s ust. § 14 ods. 3) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutá osoba má právo 

kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže 

súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.  

 

V Bratislave, dňa ................................. 

        ................................................. 

        podpis dotknutej osoby 

 

 

 

[POKRAČOVANIE NA DRUHEJ STRANE] 
 

 



 

 

 

Informácie poskytované dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, IČO: 00164348, sídlo: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, adresa 

elektronickej pošty: spu@statpedu.sk, tel. číslo: +421249276111 

 

Účel spracúvania poskytnutých osobných údajov dotknutej osoby:   

(i) zápis do registra recenzentov – všeobecnovzdelávacie predmety, 

(ii) poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky za účelom zostavenia, vedenia a aktualizácie verejnej časti registra recenzentov,  

(iii) poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby tretej osobe – dodávateľ, ktorý zabezpečí tvorbu a vydanie 

nového didaktického prostriedku 

(iv) email a adresa na doručovanie sa spracúva výlučne za účelom vzájomnej komunikácie prevádzkovateľa, 

tretej osoby podľa bodu (ii), (iii) s dotknutou osobou; tieto údaje sa nezverejňujú vo verejnej časti registra 

recenzentov. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:  

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Príjemcovia osobných údajov: 

Osobné údaje sa poskytnú tretej osobe - Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 

dodávateľom, ktorí zabezpečia tvorbu a vydanie nového didaktického prostriedku 

 

Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

počas 5 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou. Následne sú osobné údaje dotknutej osoby v súlade so 

všeobecnými právnymi predpismi zaradené do predarchívnej starostlivosti. 

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Prípadné odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky ako príslušnému dozornému orgánu nad ochranou osobných údajov.  

 

Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenými informáciami.  

 

V Bratislave dňa _________________ 

 

        ................................................ 

             podpis dotknutej osoby 

mailto:spu@statpedu.sk

