Oznámenie pre dotknuté osoby podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „Univerzita“) ako prevádzkovateľ písomne
poverila spracúvaním osobných údajov zo svojich informačných systémov (ďalej len „IS“)
sprostredkovateľov, ktorí budú spracúvať osobné údaje v jej mene. Sprostredkovatelia budú svoju
činnosť budú vykonávať na základe písomných zmlúv uzavretých v zmysle § 8 zákona medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (viď. tabuľka).
Dátum
Sprostredkovateľ
začatia
Účel
(meno a sídlo) spracúvania spracovania
údajov
JD Recykling –
Jozef Demko
so sídlom Lisková
795, 034 81
Lisková,
IČO 45461171

Microsoft
Corporation,
s r. o.
so sídlom 1.
Microsoft way,
Redmond
Washiongtom,
USA 98052 a ňou
kontrolované
dcérske
spoločnosti

S.A.K, s r. o.
so sídlom
Majerská cesta 8,
974 01 Banská
Bystrica,
IČO 31565468

24. máj
2017

likvidácia
spisových
materiálov
obsahujúcich
osobné údaje

zabezpečenie
využívania
online služieb
balíka Office
365 v zmysle
„Zmluvy
o dodávke
softvéru
23. máj
v licenčnom
2017
programe
Microsoft
campus and
school
a o dodávke
súvisiacich
služieb“
uzatvorenej s
MŠVVaŠ SR
monitorovanie
priestorov
Univerzity
prístupných
verejnosti pre
potreby
zabezpečenia
ochrany
2. jún 2017
verejného
poriadku,
bezpečnosti,
ochrany
majetku alebo
zdravia
a odhaľovania
kriminality

Dotknuté
osoby
zamestnanci
a študenti,
bývalí študenti
a zamestnanci
Univerzity,
iné fyzické
osoby

uchádzači
o zamestnanie
a uchádzači
o štúdium na
Univerzite,
zamestnanci a
študenti
Univerzity,
iné fyzické
osoby

zamestnanci,
študenti
a ostatní
návštevníci
Univerzity,
fyzické osoby
pohybujúce sa
v monitorov.
priestore

Činnosti
spracúvania
nakládka, odvoz,
separácia
papierových
a nepapierových
zložiek
a priemyselná
skartácia spisov

Názvy IS
Dátum
Univerzity,
zverejnenia
z ktorých osobné oznamu na
údaje pochádzajú internete

„Registratúrne
stredisko“

„Personalistika
a mzdy“,
„Vzdelávanie
študentov“,
„Uchádzači
o štúdium“,
„Alumni“,
uchovávanie dát na „Celoživotné
svojich serveroch
vzdelávanie“,
a zabezpečenie ich
„Helpdesk“,
likvidácie a ochrany „Súťaže a ankety“,
„Priamy
marketing“,
„Poskytovanie
informácií podľa
zákona č.
211/2000 Z. z.“
a ďalšie IS
prehliadanie,
vyhľadávanie
a vyhotovovanie
kópie záznamu
z presne určeného
časového obdobia
pre potreby orgánov „Kamerový
činných v trestnom monitorovací
konaní, úprava doby systém verejných
archivácie
priestorov“
a nadstavenie
automatického
mazania dát
z pevného disku
počítača po uplynutí
doby archivácie

02.06.2017

04.08.2017

04.08.2017

Dátum
Sprostredkovateľ
začatia
(meno a sídlo) spracúvania
údajov

7 Sense, s.r.o
so sídlom Soľ
215, 094 35 Soľ,
IČO 36589667

Webcreators,
s r. o.
so sídlom ČSA
1617/24, 974 01
Banská Bystrica,
IČO 45329702

Účel
spracovania

zabezpečenie
funkcionalít
internej siete
Univerzity pre
registrovaných
používateľov
v systéme
7. jún 2017 Bitrix24 pre
spoluprácu,
komunikáciu a
organizovanie
používateľov
zahŕňajúce
taktiež vlastnú
sociálnu sieť

15. august
2017

Dotknuté
osoby

Činnosti
spracúvania

správa
moderátorov,
zamestnanci
používateľských
a študenti,
účtov a ich práv,
bývalí
prehliadanie,
zamestnanci a
usporadúvanie,
študenti
vyhľadávanie,
Univerzity,
podpora
iné fyzické
používateľov
osoby
a aktualizácia
softvéru

Názvy
informačných
Dátum
systémov
zverejnenia
Univerzity, z
oznamu na
ktorých osobné
internete
údaje pochádzajú

„Personalistika a
mzdy“, „Propagácia
a informovanie
verejnosti“,
„Alumni“

06.06.2017

„Propagácia a
informovanie
verejnosti“
„Personalistika
zverejňovanie
a mzdy“,
dát vkladaním
„Vzdelávanie
textov,
študentov“,
propagácia
kontaktných
„Alumni“,
Univerzity a
údajov,
„Akademický
informovanie
obrazových
senát“, „Celoživotné
verejnosti o jej
záznamov na
vzdelávanie“,
činnosti
webovú stránku „Zodpovedné
publikovaním
Univerzity na
osoby“, „Nepriama
osobných
zamestnancov,
základe jej
forma sociálnej
údajov na
študentov,
požiadaviek,
podpory“, „Priama
webovej stránke účastníkov
aktualizácia
sociálna podpora“,
Univerzity, ich kurzov
údajov a oprava „Uchádzači
získavanie
Univerzity
a mazanie
o štúdium“, „Veda
prostredníctvom a ďalších
neaktuálnych
a výskum“,
webovej
fyzických
údajov, správa
„Zmluvné vzťahy“,
stránky
osôb
webového
„Súťaže a ankety“,
Univerzity, ich
servera,
„Účtovné doklady“,
aktualizovanie
aktualizácia
„Priamy marketing“,
ako aj údržba
softvérového
„Poskytovanie
a zálohovanie
vybavenia
informácií podľa
na serveroch
servera, údržba
zákona č. 211/2000
tohto systému
servera,
Z. z.,“ „Ubytovanie
uchovávanie
komerčné“,
a zálohovanie dát „Petície“,
„Uplatňovanie práv
dotknutých osôb“,
„Help desk“
a ďalšie IS

21.08.2017

