Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
048-446 1111, www.umb.sk

Súhlas študenta na spracovanie osobných údajov
(vypísať čitateľne paličkovým písmom)

Meno a priezvisko študenta: ........................................................

Dátum narodenia: ....................................

E-mail: .........................................................................................

Telefón: ....................................................

Fakulta: ........................................................................................

Forma a stupeň štúdia: .............................

Študijný program: ................................................................................................................................................
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon
o OOÚ“) dotknutá osoba poskytuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská
Bystrica (ďalej len „UMB“) ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov
1. v informačnom systéme „Vzdelávanie študentov fakúlt“ v rozsahu: telefón, e-mailová adresa, prípadne
ďalšie osobné údaje, ktoré počas štúdia na UMB poskytne prevádzkovateľovi nad rámec osobných údajov
spracúvaných bez potreby súhlasu dotknutej osoby spracúvaných v zmysle osobitných zákonných
predpisov, predovšetkým zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení (ďalej len ZVŠ).
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh vysokej školy súvisiacich s procesom poskytovania,
organizovania a zabezpečovania vzdelávania študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia a s ním súvisiacich služieb
vysokej školy.
Osobné údaje môže UMB poskytovať iným oprávneným subjektom v záujme uplatňovania práv a výhod
študenta súvisiacich s používaním preukazu študenta len po dobu trvania štúdia študenta na UMB.
Súhlas je poskytnutý po dobu trvania účelu spracovania, t.j. na obdobie štúdia na UMB a na obdobie troch
rokov po absolvovaní štúdia na UMB pre potreby komunikácie s UMB a získavania spätnej väzby
o uplatnení absolventov UMB. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne.
V Banskej Bystrici dňa ...............................

Podpis študenta: .................................................................

2. v informačnom systéme „Propagácia a informovanie verejnosti“ za účelom informovania
zamestnancov UMB, študentov UMB a verejnosti o živote a dianí na UMB, o možnostiach štúdia na UMB
ako aj za účelom prezentácie UMB a jej pozitívnej propagácie v spoločnosti, pričom toto spracúvanie bude
v súlade s platným zákonom o OOÚ a v súlade s dobrými mravmi a nebude v rozpore so záujmami
dotknutej osoby. Súhlas sa týka:
a) zverejňovania osobných údajov dotknutej osoby v periodikách UMB, na nástenkách alebo na
webových stránkach UMB v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakulta, ročník v súvislosti s jeho
účasťou na aktivitách organizovaných UMB, s reprezentovaním UMB, prácou v orgánoch akademickej
samosprávy UMB (akademický senát, študentská rada), významným ocenením dotknutej osoby alebo
inej významnej príležitosti,
b) vyhotovovania obrazových snímok a obrazových záznamov, na ktorých je vyobrazená dotknutá
osoba a ktoré budú vyhotovené zo zasadaní orgánov akademickej samosprávy UMB a z verejných
akcií konaných na UMB alebo organizovaných UMB,
c) zverejňovania záznamov podľa bodu b) na webovej stránke UMB, na nástenkách a v periodikách
UMB alebo v propagačno-informačných tlačových materiáloch UMB.
Súhlas je poskytnutý dobrovoľne na obdobie štúdia na UMB a počas trvania účelu spracovania.
V Banskej Bystrici dňa ...............................

Podpis študenta: .................................................................

Podmienky spracúvania osobných údajov: UMB osobné údaje študenta spracováva automatizovaným aj
neautomatizovaným spôsobom prostredníctvom svojich oprávnených osôb v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a platnými internými predpismi UMB, najmä v zmysle Bezpečnostného
projektu UMB na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať.

