Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
Prevádzkovateľom systému zberu osobných údajov žiaka pre nástup do školy je Mestský
úrad v Piešťanoch, nám. SNP 3, Piešťany 92101 a školy a školské zariadenia v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti
Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby:
e-mail: zodpovednaosoba@piestany.sk tel. 0918581612
Účel spracúvania osobných údajov :
Zber a spracovanie osobných údajov poskytnutých zákonným zástupcom žiaka na jeho
nástup do školy v situácii pandémie Covid-19 podľa zákona č. 355/2007 Z.z. , usmernení
regionálneho odboru zdravotníctva, rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna
2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenom v Manuáli opatrení pre školy a školské
zariadenia – aktualizovaný Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 26.8.2020)
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v zmysle §11 ods. 6
zákona č. 245/2008 Z.z.
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.
Rozsah spracovávaných OU Podľa prílohy 3 a 4 Manuálu pre základné školy a školské
zariadenia uverejnenom na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Doba uchovávania:
2 týždne nasledujúce po začiatku školského roku 2020/2021, prípadne dva týždne po
doručení údajov na spracovanie..
Nebude vykonané automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl.
22 ods. 1 až 4 GDPR.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
požadovať prístup k jej osobným údajom;
požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
namietať spracúvanie osobných údajov,
na prenosnosť svojich osobných údajov;
kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje
spracúvajú na tomto právnom základe,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

