
Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby 

 
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia EÚ 2016/679 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) (ďalej len „Nariadenie 

EÚ“) 

 

Prevádzkovateľ:  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „UMB“ alebo „koordinátor projektu“), Národná 12, 974 01  

Banská Bystrica, verejná vysoká škola, IČO 302 322 95, sekretariat@umb.sk, tel. 048 446 1111 

 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa:  

Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, vedúca projektu SLIHE, číslo 2017 – 1 – SK01 – KA203 – 035352, 

Pedagogická fakulta UMB, alzbeta.gregorova@umb.sk  

 

Kontakt na zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov:  

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica, 

kontakt na zodpovednú osobu:  zodpovedna.osoba.pf@umb.sk 

 

 

Osobné údaje sú spracúvané na účel Medzinárodné projekty, ktorého cieľom je komplexné zabezpečenie 

realizácie projektu vrátane spracovania agendy so zámerom dosiahnuť poskytnutie finančného príspevku v súlade 

s legislatívou EÚ o poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES.  

 

Aktuálne ide o realizáciu online konferencie, ktorá je jednou z riadne schválených implementačných aktivít 

projektu SLIHE, číslo projektu 2017 – 1  - SK01 – KA203 – 035352, Erasmus+ a uskutoční sa v dňoch 14. – 

15.7.2020. Na základe údajov o účastníkoch akcie získaných online (prihláška, videozáznam prednášky) UMB 

zašle/umožní záujemcom prihlasovací prístup do systému e-konferencie a zabezpečí sprístupnenie 

videoprednášky účastníkom akcie.  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníka e-konferencie je zmluvný vzťah dotknutej osoby 

s UMB (prihláška účastníka e-publika, resp. registrácia a sprístupnenie poskytnutého videopríspevku). 

Poskytnutie údajov e-prihlášky je povinné a v prípade ich neposkytnutia nemôže byť dotknutej osobe umožnená 

divácka účasť na e-konferencii.  

 

Iný účel spracúvania, ktorý priamo a úzko súvisí s pôvodným účelom, je povinná archivácia dokumentácie 

v zmysle zákonných predpisov.  

 

Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby koordinátora projektu UMB,  Slovenskej akademickej 

asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), Európskej komisie, Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(OLAF), Európskeho dvora audítorov a nimi poverené osoby a verejnosť (v prípade videopríspevku). 

  

Osobné údaje nebudú premetom cezhraničného prenosu osobných údajov UMB. 

 

Osobné údaje budú zlikvidované: 

- po 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia projektu (archivácia povinnej dokumentácie projektu ako osobné 

údaje e-prihlášky a e-prezenčnej listiny).  

 

Informácia o právach dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:  

1. prístup k osobným údajom (článok 15); prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných  

    fyzických osôb; 

2. opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

3. vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

o  zverejnené, 

o nepotrebné, 

o nezákonne spracúvané, 

o spracúvané na účely priameho marketingu, 

o po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania, 

Toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 
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  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na 

uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie 

a uplatňovanie právnych nárokov, 

4. obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

o počas opravy nesprávnych údajov, 

o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených 

záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 

o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, 

o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 

právneho nároku, 

5. prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) a 

o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

6. namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

o pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu, 

o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

o oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, 

poskytne odôvodnenie), 

o pri spracúvaní na účely priameho marketingu (prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie). 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto 

obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie 

vymáhania občianskoprávnych nárokov. 

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 

podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na UMB a uplatňovania práv dotknutej osoby sú 

zverejnené na www.umb.sk v časti Ochrana osobných údajov a GDPR. 

 

 

http://www.umb.sk/

