Informovanie
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 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), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzkovateľa:
IČO:

Základná škola s materskou školou ul. Hlavná 293 900 89 Častá
Hlavná 293 Častá, 90089
36062197

Zodpovedná osoba:
Sídlo:

osobnyudaj.sk, s.r.o., 02/800 800 80, zo@osobnyudaj.sk
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Spracúvané osobné údaje:

meno, priezvisko, trieda

Osobitné kategórie spracúvaných
osobných údajov:

záznam o meraní telesnej teploty

Účel spracúvania:

ochrana života a zdravia dotknutých osôb z dôvodu hrozby
koronavírusu

Kategórie dotknutých osôb:

žiaci

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si spracúvaním osobných údajov dotknutých
osôb plní povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s
opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020
z 22. 5. 2020

Doba uchovania:

1 rok

Príjemca:

osobné údaje sa neposkytujú príjemcom

Poskytovanie osobných
údajov tretím stranám:

súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným nariadením o ochrane

údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným
právnym predpisom
cezhraničný prenos:

neuskutočňuje sa

automatizované rozhodovanie
vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa

práva dotknutej osoby:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby,
právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákonný zástupca žiaka týmto potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom oboznámený o spracúvaní osobných údajov
v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

______________________________
podpis zákonného zástupcu

