Aktualizovaná informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch (aktualizácia jún 2022)

P. č. Účel spracúvania
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Upresnenie účelu

Primárny právny
základ spracúvania
podľa čl. 6 GDPR

Opis právneho základu/právnych základov

Akademický
senát

a) voľba členov AS, rektora, dekana
alebo ich odbvolávanie z funkcie;
b) schvaľovanie návrhov
rektora/dekana;
c) voľba zástupcov do RVŠ d)plnenie
dalších úloh v zumysle zákona o VŠ a
Štatútu AS

Alumni

Zabezpečenie a udržiavanie väzieb Alma
Mater s členmi klubu „ALUMNI UMB“
formou evidencie registrovaných členov
klubu, ktorým je pridelený prístup do
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške za člena ALUMNI a zverejnených na privátnej stránke klubu vrátane získavania spätnej väzby o uplatnení
súhlas dotknutej osoby
skupiny ALUMNI na privátnej stránke
absolventov v praxi pre potreby štatistiky ( akreditácií a hodnotenia kvality vzdelávania).
zriadenej na sociálnej sieti pre potreby
umožnenia komunikáciemedzi členmi
klubu

Archív

Zabezpečovanie plnenia verejných
a zákonných úloh archívu voči
verejným inštitúciám, bádateľom,
pôvodcom archívnych dokumentov a
verejnosti

BOZP

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme
3. súhlas dotknutej
osoby

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme
3. súhlas dotknutej
osoby

Zabezpečenie bezpečného prostredia na
pracovisku a akademickej pôde (plnenie 1. plnenie zákonných
zákonných požiadaviek BOZP, evidencia povinností
úrazov)

1. Plnenie zákonnej povinnosti najmä v zmysle: zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách; ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
2. Cieľom verejného záujmu je v zmysle § 1 zákona o VŠ plnením poslania VŠ prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej
spoločnosti.
3. Súhlas kandidáta na volenú funkciu so zverejnením svojho životopisu

1. Plnenie zákonnej povinnosti najmä v zmysle: zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach; vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z..
2. Úlohou vo verejnom záujme je zabezpečiť prístup verejnosti k úradným a archívnym dokumentom a ich bezpečnú úschovu
3. súhlas fyzickej osoby udelený v povolení na prístup inej osoby k jej osobným údajom.

Kategória osobných údajov

Lehota uloženia OÚ/ lehota na výmaz
OÚ

bežné (vrátane údajov, ktoré sú
obsahom videokonferencie a
10 rokov,
verejného audiovizuálneho
Ihneď po odvolaní súhlasu (pri údajoch
priameho prenosu zo zasadnutia
spracúvaných na základe súhlasu).
AS v súlade s § 108 zákona o VŠ
účinného od 25.4.2020)

bezprostredne po ukončení členstva
alebo po odvolaní súhlasu (podľa toho, čo
nastane skôr)

dotknutá osoba, členovia klubu
prostredníctvom zverejnených
informácií

bežné

1 rok (pre údaje, ktoré sú obsahom
bádateľského listu, žiadanky a povolenia na
prístup k osobným údajom);
trvalá archivácia osobných údajov, ktoré sú
obsahom archívnych záznamov uložených v
depozite archívu

bádatelia; pôvodcovia
dokumentov; orgány štátnej a
verejnej moci, obec, samosprávny
kraj; verejnosť (v prípade
možného vystavovania
dokumentov)

5 rokov

dotknutá osoba; sociálna
poisťovňa, inšpektorát práce;
zástupcovia zamestnancov,
Ministerstvo školstva, iný
oprávnený subjek, ak
poskytovanie prebieha na základe
zákonnej povinnosti

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia pri
účastníkoch vzdelávacích aktivít,
pokiaľ ich uvedú aby mohli
čerpať výhody súvisiace s
poskytnutým údajom ako napr.
zľavy pre ZŤP alebo zabezpečenie
osobitného stravovania)

5 rokov (prihlášky, prehľady, zoznamy,
agenda súvisiaca so zabezpečením
vzdelávania okrem osobných spisov
a protokolov),
10 rokov osobné spisy frekventantov,
50 rokov a následne trvalá úschova
protokolov o záver.skúškach

dotknutá osoba, Ministerstvo
školstva,
zmluvné výchovnovzdelávacie inštitúcie, v ktorých si
študent zabezpečil realizáciu
pedagogickej praxe, iný oprávnený
subjekt, ktorému poskytovanie
prebieha v rámci zákonnej
povinnosti; verejnosť (pri prenose
verejnej časti štátnej skúšky pri
DPŠ v zmysle zákona o VŠ)

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia - údaj o ZŤP)

1 rok alebo ihneď po odvolaní súhlasu

5

Celoživotné
vzdelávanie

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
Plnenie poslania a povinností VŠ pri
verejnom záujme
zabezpečovaní celoživotného
3. plnenie zmluvy s
vzdelávania dospelých a detí formou
dotknutou osobou a
DPŠ dospelých, Detskej univerzity, UTV, predzml. vzťahy
kurzov, letných táborov.
4. súhlas dotknutej
osoby v súbehu s čl. 9
ods. 2 písm. a) (výslovný
súhlas)
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Databáza
uchádzačov o
zamestnanie

vedenie databázy s cieľom neskoršieho
oslovenia záujemcu o zamestnanie v
prípade
obsadzovania
voľných
pracovných pozícii na UMB

7

Diagnostické
činnosti

súhlas dotknutej osoby
realizácia výskumov v rámci projektov a v súbehu s výslovným
súhlas oslovenej osoby, ktorá je objektom funkčnej diagnostiky v rámci projektu a výslovný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia
odborných prác študentov/učiteľov
súhlasom pri osobitnej
kategórii OÚ

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

ihneď po ukončení účelu alebo po odvolaní
súhlasu, podľa toho čo nastane skôr
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Evidenia služby
vrátnikov

Evidencia udalostí a vzniknutých závad
ohrozujúcich ochranu majetku
oprávnené záujmy
a bezpečnosti v objektoch a priestoroch
prevádzkovateľa
prevádzkovateľa počas služby vrátnika
(prevádzková kniha vrátnice)

bežné

1 rok

súhlas dotknutej osoby
v súbehu s výslovným
súhlas s evidenciou v databáze a výslovný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia
súhlasom pri osobitnej
kategórii OÚ

Cieľom oprávneného záujmu je aj záujem zabezpečiť ochranu majetku a zdravia osôb a plynulosť odovzdávania prevádzkových informácií medzi oprávnenými osobami prevádzkovateľa pri
striedaní týchto osôb v smenách.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.

Akademická obec
prevádzkovateľa; Ministerstvo
školstva; verejnosť
(prostredníctvom údajov
uvedených vo vyhlásení rektora o
jeho majetkových pomeroch v
zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.,
prostredníctvom audiovizuálneho
priameho prenosu zo zasadania
AS)

bežné

bežné,
1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon osobitná kategória:
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z.; zákon č. 437/2004 - údaje týkajúce sa zdravia pri
Z. z. ; Zákonník práce)
riešení úrazov)

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákon č. Z. z. 568/2009 a o celoživotnom vzdelávaní; zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch (do 31.8.2019 zákon č. 317/2019 vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní avyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom
vzdelávaní); vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania;
2. Cieľom verejného záujmu je plneniť poslanie VŠ a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti pre blaho celej spoločnosti v súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
3. Zmluvný vzťah s dotknutou osobou (alebo jej zákonným zástupcom), ktorý vznikne prijatím záväznej prihlášky účastníka vzdelávania a uhradením účastníckeho poplatku na aktivity ďalšieho
vzdelávania (UTV, Detská univerzita a pod. )
4. súhlas so sracúvaním bežných údajov nad rámec zákona a výslovný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia

Kategória príjemcov

študenti študujúci u
prevádzkovateľa, iné fyzické osoby

Prenos do 3.
krajiny

Právny základ
prenosu
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Help desk

Komunikácia s klientom
helpdesku/Redmine a žiadateľom
o pomoc pri riešení problému
s informačnými systémami
prevádzkovateľa

oprávnené záujmy
prevádzkovateľa

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je získavanie hlásení o problémoch pri práci s elektronickými systémami a pomoc zamestnancom, študentom a ostatným klientom ako užívateľom
elektronických systémov a metropolitnej siete UMB pri riešení problémov s informačnými systémami UMB.
bežné
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.

Po vybavení tiketu sa osobné údaje uvedené v
tikete uchovávajú po dobu 10 rokov a 14 dní
nasledujúcich po dni, v ktorom bol tiket
vybavený a bola z neho vytvorená záloha.
Prihlasovacie meno a e-mailová adresa
pôvodcu tiketu sa uchovávajú do doby
skončenia vzťahu medzi Prevádzkovateľom a klient help desku ako dotknutá
používateľom MS a jej služieb a uplynutím
osoba
ochrannej doby, ktorá je
3 roky po ukončení štúdia študenta
5 rokov po skončení po pracovného pomeru
zamestnanca
1 rok po poslednej aktivite inej fyzickej osoby
v MS

Hospodárska
mobilizácia

Plnenie úloh subjektu hospodárskej
mobilizácie predovšetkým formou
evidencie svojich ľudských zdrojov,
ktoré sú povinné zotrvať v zamestnaní a
vykonávať prácu na inom ako v
pracovnej zmluve dohodnutom mieste
a to v období krízovej situácie a formou
evidencie personálnych opatrení na
zabezpečenie redukovaného výchovnovzdelávacieho procesu.

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme

1. Cieľom verejného záujmu je zabezpečenie činností a opatrení súvisiacich s prípravou na krízové situácie štátu a účinnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva pred následkami
mimoriadnych udalostí.
2. plnenie zákonnej povinnosti (zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v zmení neskorších predpisov ; zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

bežné

Ihneď po aktualizácii údajov v systéme
EPSIS; (aktualizácia sa realizuje po ukončení
pracovného pomeru zamestnanca)

bežné

automatizované vymazanie videozáznamu po
72 hodinách od jeho vyhotovenia (pokiaľ
kópiu záznamu nie je potrebné uchovávať
dlhšie pre potreby vyšetrovania orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo
občianskoprávneho konania)

bežné

automatizované vymazanie videozáznamu po
72 hodinách od jeho vyhotovenia (pokiaľ
kópiu záznamu nie je potrebné uchovávať
dlhšie pre potreby vyšetrovania orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo
občianskoprávneho konania)

Kamerový
monitorovací
Bezpečnostné monitorovanie priestoru
plynových tlakových fliaš umiestnených
11 systém
v laboratóriách odborných učební FPV
neverejných
priestorov UMB

1. oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo
tretej strany
2. plnenie zákonnej
povinnosti

Kamerový
monitorovací
12 systém
verejných
priestorov UMB

Monitorovanie
priestorov
UMB
prístupných verejnosti realizované pre
potreby ochrany majetku UMB, života
a zdravia osôb nachádzajúcich sa
v týchto
priestoroch
ako
aj
prevádzkových úkonov vykonávaných
na diaľku a podporu zaistenia dôkazov
o prípadnej kriminálnej alebo škodovej
udalosti.

13 Kniha návštev

Evidencia jednorazových vstupov a
identifikácia fyzických osôb vstupujúcich oprávnené záujmy
do neverejných priestorov objektov
prevádzkovateľa
prevádzkovateľa.

Medzinárodné
14
projekty

Zabezpečenie realizácie/účasť na
realizácii medzinárodných projektov
vyhlásených nariadeniami EÚ , pričom
zámerom je dosiahnuť poskytnutie
finančného príspevku v súlade
s legislatívou EÚ o poskytovaní pomoci
a podpory z fondov ES.

1. oprávnené záujmy
prevádzkovateľa
2. plnenie zákonnej
povinnosti

1. plnenie zákonných
povinností;
2. oprávnený záujem
prevádzkovateľa alebo
tretej strany ;
3. plnenie zmluvy s
dotknutou osobou a
predzml. vzťahy;
4. súhlas dotknutej
osoby

Zámerom je monitorovanie priestoru plynových tlakových fliaš umiestnených v laboratóriách odborných učební FPV. Primárnym objektom monitorovania sú tlakové fľaše. Monitoring nie je
nepretržitý, je iba na základe reakcie pohybového senzora.
Cieľom oprávnených záujmov prevádzkovateľa je:
podpora povinnosti prevádzkovateľa ako verejnoprávnej inštitúcie chrániť svoj majetok v zmysle § 3 zákona č. 176/2004 Z. z.; podpora zabezpečenia ochrany života a zdravia fyzických osôb,
ktoré sa nachádzajú v monitorovaných priestoroch a objekte prevádzkovateľa a to ako pred šírením požiaru tak aj pred poškodením zdravia v dôsledku výbuchu monitorovaných tlakových fliaš;
zaistenie dôkazov o škodových a bezpečnostných udalostiach vo forme ukladania videozáznamov zo živých prenosov a oboznamovanie sa s vytvoreným záznamom z dôvodu prešetrovania a
poskytnutie záznamu poisťovni, súdu a iným subjektom postupujúcim podľa osobitných predpisov; vždy však takým spôsobom, aby oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažovali nad
záujmami osôb dotknutých monitorovaním alebo ich základnými právami a slobodami.
Zákonnou povinnosťou je poskytnutie súčinnosti poskytnutím videozáznamu orgánom činným v tresnom konaní na základe ich dožiadania pre potreby vyšetrovania v zmysle osobitných
právnych predpisov

Zámerom je identifikácia osôb vstupujúcich a pohybujúcich sa v monitorovaných privátnych priestoroch, prípadne tiež zhromažďovanie dôkazov o kriminálnej alebo škodovej udalosti vo forme
videozáznamu.
Cieľom oprávnených záujmov je:
výkon niektorých prevádzkových činností vrátnice/dispečingu na diaľku; podpora plnenia povinnosti prevádzkovateľa ako verejnoprávnej inštitúcie chrániť svoj majetok v zmysle § 3 zákona č.
176/2004 Z. z.; podora zabezpečenia ochrany majetku, života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa; snaha odradiť páchateľa od nekalej činnosti;
podpora zaistenia dôkazov o škodových a bezpečnostných udalostiach vo forme ukladania videozáznamov zo živých prenosov; oboznamovanie sa s vytvoreným záznamom z dôvodu
prešetrovania a poskytnutie záznamu poisťovni, súdu a iným subjektom postupujúcim podľa osobitných predpisov, vždy však takým spôsobom, aby oprávnené záujmy prevádzkovateľa
prevažovali nad záujmami osôb dotknutých monitorovaním alebo ich základnými právami a slobodami.
Zákonnou povinnosťou je poskytnutie súčinnosti poskytnutím videozáznamu orgánom činným v tresnom konaní na základe ich dožiadania pre potreby vyšetrovania v zmysle osobitných
právnych predpisov.

Cieľom oprávnených záujmov je zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia, predchádzania a odhaľovania kriminality, plnenie povinnosti chrániť
majetok v zmysle § 3 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, prehľad o pohybe cudzích osôb v budove (pre potreby ochrany osôb napr. pri evakuácii budovy).
bežné
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.

1. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (Nariadenie EÚ 2021/817, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+, program únie pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušuje Nariadenie EÚ č. 1288/2013, Nariadenie EÚ č. 1288/2013 (ktorým sa zriaďoval Erasmus+ do mája 2021); Nariadenie EÚ č. 1290/2013, ktorým sa
ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu a pravidlá jeho šírenia; Nariadenie EÚ č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020;
Nariadenie EÚ č. 2021/695, ktorým sa zriaďuje program Horizont Europa na roky 2021 - 2027; Uznesenie vlády SR č. 318/2014 k programu spolupráce Stredná Európa 2014 – 2020)
2. Cieľom oprávneného záujmu je participácia členských krajín EÚ na spoločných projektoch v oblasi vedy, výskumu a vzdelávania; s tým súvisí poskytovanie OÚ donorovi finančných príspevkov bežné
alebo koordinátorovi spoločného projektu.
Oprávnené záujmy
prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.
3. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (riešiteľ, anketár);
4. súhlas dotknutej osoby ako objektu prieskumu, výskumu daného projektu, záujemcu o aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou projektov.

orgány krízového riadenia
(Okresný úrad – odd. bezpečnosti
štátu a odbor krízového riadenia,
Územná vojenská správa); iný
oprávnený subjekt verejnej moci (
MH SR, MŠVVaŠ SR, VÚ jadrovej
energetiky, VÚC, obec)

- Inšpektorát práce a Hasičský
záchranný zbor (v prípade
výbuchu, požiaru primárneho
objektu)
- polícia, orgány činné v trestnom
konaní, súd
- dotknutá osoba
-poškodený subjekt, ktorí si
vymáha svoje právne nároky v
občianskoprávnom konaní

orgány činné v trestnom konaní,
súdy, poisťovňa, dotknutá osoba
ako poškodený subjekt, ktorí si
vymáha svoje právne nároky v
občianskoprávnom konaní

1 rok

10 rokov po ukončení projektu;
Ihneď po odvolaní súhlasu poskytnutého
oslovenou osobou
alebo po ukončení účelu spracovania, podľa
toho čo
nastane skôr.

čl. 46 ods. 2 písm. a)
Nariadenia EÚ
2016/679: stanovenie
primeraných záruk
prenosu
koordinátor zmluvného partnera,
prostredníctvom
organizácia donora finančných
Čierna Hora (od
právne záväzného a
prostriedkov, verejnosť
XI/2018); Srbsko
vykonateľného
prostredníctvom povinne
(do X/2019) ako
nástroja medzi
zverejnených informácií, iný
krajiny zmluvných
orgánmi verejnej moci
oprávnený subjekt (subjekt
koordinátorov
a verejnoprávnymi
kontrolujúci oprávnenosť čerpania projektov EÚ
subjektami, ktorým je
dodácií)
Nariadenie EÚ č.
1288/2013 a
Nariadenie EÚ č.
2021/817, ktorým sa
zriaďuje ERASMUS+.

14

Monitorovanie
používateľov
metropolitnej
siete UMB

Identifikácia používateľov a
monitorovanie ich činnosti na
koncových pracovných staniciach
zapojených do prevádzky metropolitnej
siete (MS) prevádzkovateľa správcom
siete a správcami lokálnych uzlov s
oprávnené záujmy
cieľom
prevádzkovateľa
optimalizovať prevádzku MS,
- zisťovať chybové stavy a predchádzať
im,
- zabezpečiť ochranu pred
neoprávneným
prístupom k
sieťovým prvkom MS, SANET, Internet.

Plnenie povinností VŠ súvisiacich
s poskytovaním ubytovania

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo

Nepriama forma a stravovania študentom podľa zákona
verejnom záujme;
o VŠ vrátane zmluvných vzťahov
14 sociálnej
3. súhlas dotknutej
s ubytovanými študentami
podpory
osoby v súbehu s čl. 9
a predzmluvných vzťahov so žiadateľmi
ods. 2 písm. a)
o internátne ubytovanie.
(výslovný súhlas

17

Oprávnené
osoby

Evidencia poverení fyzických osôb
oprávnených spracúvať osobnéh údaje plnenie zákonných
a záznamov o ich preškolení k
povinností
problematike ochrany osobných údajov.

bežné

po skončení po pracovného pomeru
zamestnanca/ukončení štúdia študenta u
prevádzkovateľa a po uplynutí ochrannej
doby:
4 mesiace (všetky údaje okrem
dotknutá osoba ako používateľ
prihlasovacieho mena a e-mailovej adresy);
siete,
iný
3 roky prihlasovacie meno a e-mailová adresa
oprávnený subjekt
bývalého študenta);
5 rokov (prihlasovacie meno a e-mailová
adresa bývalého zamestnanca);
1 rok po poslednej aktivite pri inej fyzickej
osobe

1. plnenie zákonnej povinností prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), vyhláška MŠ SR č.
458/2012 Z. z., Vyhláška MŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami.
2. Verejným záujmom je zabezpečovať ubytovanie a stravovanie pre čo najväčší počet študentov VŠ vo vlastných účelových zariadeniach VŠ a to s finančným príspevkom štátu na
ubytovanie/stravu študenta.
3. výslovný súhlas dotknutej osoby so spracovaním citlivých osobných údajov doložených ku žiadosti o ubytovanie

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

5 rokov

dotknutá osoba, Ministerstvo
školstva, iný oprávnený subjekt,
ktorému poskytovanie prebieha v
rámci zákonnej povinnosti;

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 32 ods. 4 Nariadenia EÚ 2016/67;evidencia oprávnených osôb prevádzkovateľa a s tým súvisiacich záznamov o ich poverení a poučení)

bežné

5 rokov nasledujúcich po ukončení
oprávnenia

dotknutá osoba

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

bežné

5 rokov

dotknutá osoba, iný oprávnený
subjekt v zmysle príslušných
predpisov

bežné,
osobitná kategória
(údaje týkajúce sa zdravia
spracúvané na základe Čl. 6 ods.
1 písm. c) v súbehu s čl. 9 ods. 2
písm. b), h), j ) prípadne i))

7 dní po zverejnení výsledkov výberová
konania alebo po odvolaní súhlasu;
1 rok majetkové priznania vedúcich
pracovníkov,
5 rokov plán dovoleniek, využívanie
pracovnej doby, starostlivosť o
zamestnancov, ostatná mzdová
dokumentácia, exekúcie, zrážky, preukazy
bývalých zamestnancov;
10
rokov konkurzné a výberové konanie,
štrutkúra zamestnancov, dohody o pracovnej
činnosti a dohody o vykonaní práce, podklady
k výpočtu miezd, odmeny, dočasná pracovná
neschopnosť, ročné zúčtovania a vyhlásenia k
dani z príjmu, mesačné prehľady a ročné
hlásenia o dani z príjmu, výplatné listiny;
10 rokov po ukončení projektu
(dokumentácia projektov o ich riešitech);
20 rokov doklady potrebné pre účely
sociálneho a zdravotného poistenia;
50 rokov ročné mzdové listy alebo účtovné
písomnosti ich nahradzujúce; 70 rokov od
dátumu narodenia osobné spisy
zamestnancov;
po ukončení pracovného pomeru pri
zverejnených kontachtoch;
trvalá pri dokumentoch s archívnou
hodnotou (napr. životopisy osobností UMB)

1. dotknuté osoby (uchádzač o
zamestnancie, zamestnanec),
2. sprostredkovateľ,
3. orgány štátu, ktoré sú
oprávnenými príjemcami v zmysle
právnych predpisov (najmä
sociálna poisťovňa, zdravotné
poisťovne, doplnkové
dôchodkové sporiteľne,
dôchodkové správcovské
spoločnosti, zástupcovia
zamestnancov, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva ),
4.
zamestnanci a verejnosť (kontakty
na zamestnancov
prevádzkovateľa uvedené na jeho
webovom sídle),
5. iný oprávnený subjekt (napr.
zástupcovia zamestnancov,
akademická samospráva v rozsahu
podľa zákona o VŠ, exekútor,
orgán činný v tresnom konaní, súd,
orgány verejnej moci a osoby v
rámci poskytovanej súčinnosti,
donori finančných prostriedkov
pre riešiteľov projektov)

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je:
- a)zaviesť monitorovanie používateľov a manažment hesiel ako nevyhnutný kontrolný mechanizmus pre dosiahnutie primeranej bezpečnosti v oblasti privátneho IT sektora a aplikovať ich tak
ako jednu z foriem bezpečnostných opatrení prijatých v súvislosti s povinnosťami podľa čl. 32 a nasl. Nariadenia EÚ 2016/679
b)monitorovanie činnosti zamestnancov uplatňovať iba v nevyhnutnej miere a v súlade s § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a internou smernicou o MS, ktorá bola prerokovaná
so zástupcami zamestnancov, pričom zamestnanci sú o monitorovaní a smernici oboznámení
c) zabezpečiť prevenciu a podporu predchádzania kriminality a trestných činov, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania formou zaistenia dôkazov o škodových a bezpečnostných udalostiach
vo forme technických záznamov o činnosti subjektov v rámci MS a IT zariadení.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.

Výkon činností procesu objasňovania
a prešetrovania podnetov podľa zákona

Oznamovanie
č. 54/2019 Z. z. o ochrane
18 protispoločensk
oznamovateľov protispoločenskej
ej činnosti
činnosti a o zmene a doplnení

plnenie zákonných
povinností;

niektorých zákonov

Personalistika a
19
mzdy

Plnenie povinností zamestnávateľa
súvisiacich s pracovnými pomermi
zamestnancov alebo obdobnými
pracovnoprávnymi vzťahmi (vrátane
predzmluvných vzťahov) a plnenie
ďalších úloh a záväzkov
zamestnávateľa voči svojim
zamestnancom.

20 Petície občanov vybavovanie podaných petícií občanov
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Poskytovanie
informácií podľa
zákona č.
211/2000 Z. z.

Plnenie povinností prevádzkovateľa
vyplývavúcich zo zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (vybavovanie
žiadostí o poskytnutie informácií)

1. plnenie zákonných
povinností
2.plnenie zmluvných
vzťahov s DO
3. súhlas dotknutej
osoby
4. oprávnený záujem
prevádzkovateľa

plnenie zákonných
povinností

1. plnenie zákonných
povinností;
2. súhlas dotknutej
osoby

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verjnom záujme, zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ, (najmä získavanie žiadostí o zamestnenie počas
obsadzovania voľnej pozície; realizácia pracovného pohovoru; vypracovanie pracovnoprávnych zmluvných dokumentov; poskytnutie údajov zmluvnému lekárovi pre potreby výkonu
vstupných/priebežných lekárskych prehliadok zamestnanca; vedenie osobných spisov zamestnancov; evidencia dochádzky zamestnanca; agenda dovoleniek; zabezpečenie stravovania/príspevku
na stravovanie zamestnancov; výberové konanie na obsadzovanie pracovných miest VŠ učiteľov, výskum.pracovníkov, funkčných miest profesorov/docentov a funkcií vedúcich zamestnancov v
zmysle zákona o VŠ, );
b) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (najmä spracovvanie výplatných listín a podkladov k nim, vydanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch a ročné zúčtovanie daní; hlásenia a výkazy pre
daňový úrad);
c) zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení; zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (spracovanie
evidenčných listov o dobe zamestnania; hlásenia do sociálnej poisťovni - prihlášky, odhášky, výkazy, evidenčné listy, potvrdenia o PN, materskej, OČR a pod., hlásenia do zdravotných poisťovní,
hlásenia do DDS, spracovanie ostatných rôznych podkladov k mzdám/týkajúcich sa miezd);
d) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ( spracúvanie súvisiace s realizáciou pracovných ciest);
e) zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok, Občiansky zákonník, Zákonník práce (vykonanie zrážok zo mzdy),
f) Zákonníka práce (spracúvanie pre potreby uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca a jeho blízkych osôb; vykonanie zákonných školení, ostatné vzdelávanie zamestnancov súvisiace s
výkonom ich odborných pracovných činností a prehlbovanie získaných vedomostí);
g) zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (majetkové priznania vedúcich zamestnancov);
h) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní so zástupccami zamestnancov pre potreby uzatvorenie kolektívnej zmluvy;
i) práva SR a EÚ týkajúceho sa čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ formou realizácie schválených projektov
2. plnenie zmluvných vzťahov so zamestnancom/zástupcom zamestnancov (spracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, vykonanie zrážok zo mzdy na základe dohody so
zamestnancom, poskytovanie benefitov zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy)
3. súhlas dotknutej osoby ako účastníka výberového konania na obsadenie pracovného miesta VŠ učiteľa/funkčného miesta docenta alebo profesora so zverejnením osobných údajov na
www.umb.sk v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.;
4. oprávnený záujem prevádzkovateľa - spracúvanie osobných údajov svojich zamestnancov nad rámec zákonnej povinnosti ale v rámci zákonných možností podľa právnych predpisov :
- zverejňovanie alebo poskytovanie osobných údajov zamestnancov zo strany ich zamestnávateľa v rozsahu § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ak je to potrebné v
súvislosti s plnením pracovných/funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby alebo poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch ako členoch akademickej obce, ak je to potrebné
na účely v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z.;
poskytovanie OÚ o riešiteľoch projektov donorovi finančných prostriedkov z fondov EÚ/MŠ alebo koordinátorovi spoločného projektu konzorcia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými právami a slobodami.

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa voči žiadateľovi o informáciu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov
2. súhlas dotknutej osoby o ktorej sa má poskytnúť informácia žiadateľovi podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.

bežné

bežné

10 rokov pri závažných prípadoch a
5 rokov v ostatných prípadoch

petičný výbor alebo osoba, ktorá
petíciu podala alebo ktorá ju
zastupuje v rámci poskytovanej
súčinnosti
orgán verejnej správy príslušný na
vybavenie petície alebo
Úrad vlády SR, Inšpektorát práce,
fyzická osoba voči ktorej petícia
smeruje

žiadatelia o poskytnutie
5 rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, informácie podľa zákona
v ktorom bola žiadosť vybavená
č.211/2000 Z. z

uskutočňuje sa iba
v prípade
zamestnancov
podieľajúcich sa na
riešení
medzinárodných
projektov EÚ
Erasmus (Čierna
Hora od XI/2018);
Srbsko
do
X/2019) ako
krajiny zmluvných
koordinátorov
projektov EÚ)

čl. 46 ods. 2 písm. a)
Nariadenia EÚ
2016/679: stanovenie
primeraných záruk
prenosu
prostredníctvom
právne záväzného a
vykonateľného
nástroja medzi
orgánmi verejnej moci
a verejnoprávnymi
subjektami, ktorým je
Nariadenie EÚ č.
1288/2013 a
Nariadenie EÚ č.
2021/817, ktorým sa
zriaďuje ERASMUS+
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Predaj tovaru
zákazníkovi

Preukazovanie,
uplatňovanie a
23 obhajovanie
právnych
nárokov

Priama sociálna
24 podpora
študentov

Priamy
25
marketing

Projekty z
prostriedkov
EŠIF a
26
grantového
systému
MŠVVaŠ

Komplexné zabezpečenie predaja
tovaru zákazníkovi v kamennej predajni
alebo cez internet (e-shop) na základe
zmluvy uzavretej na diaľku (eobjednávky) vrátane doručenia tovaru,
vybavenia podanej reklamácie a
vedenie evidencie registrovaných
zákazníkov.

Vymáhanie svojich občianskoprávnych
nárokov založené na práve EÚ alebo
práve Slovenskej republiky (tento účel
spracúvania úzko súvisí s pôvodnými
účelmi, na ktoré boli osobné údaje
získané; jedná sa o tzv. iný účel
spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 4
Nariadenia EÚ 2016/679).

Plnenie úloh vysokej školy súvisiacich
s procesom priznávania a poskytovania
priamej sociálnej a finančnej podpory
a podporných služieb študentom a
uchádzačom o štúdium na VŠ (rozne
formy štipendií, podpora študentov so
špecifickými potrebami)

Vedenie databázy adresátov a ich
súhlasov na zasielanie ponúk priameho
marketingu so zámerom:
1.podpory predaja vlastného tovaru
formou zasielania ponúk na vlastný
tovar alebo služby (realizácia na žiadosť
zákazníka alebo registrovaného klienta
portálu e-shopu),
2.
podpory
propagácie
aktivít
pripravovaných prevádzkovateľom pre
verejnosť
na
pôde
VŠ,
.

Komplexné zabezpečenie spracovania
informácií týkajúcich sa riešiteľov
a agendy projektov so zámerom
dosiahnuť poskytnutie finančného
príspevku v súlade s legislatívou EÚ o
poskytovaní pomoci a podpory
z európskych štrukturálnych
a investičných fondov (EŠIF)
a grantového systému MŠVVaŠ

1. plnenie zmluvy s
dotknutou osobou a
predzml. vzťahy
2. súhlas dotknutej
osoby
3. oprávnený záujem
predajcu

oprávnené záujmy
prevádzkovateľa

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme
3. súhlas dotknutej
osoby v súbehu s čl. 9
ods. 2 písm. a)
(výslovný súhlas)

1. súhlas dotknutej
osoby
2. oprávnené záujmy
prevádzkovateľa alebo
tretej strany
3.zákonná povinnosť

1. plnenie zákonných
povinností;
2. oprávnený záujem
prevádzkovateľa alebo
3. strany
3. plnenie zmluvy s
dotknutou osobou a
predzml. vzťahy
4. súhlas dotknutej
osoby v súbehu s čl. 9
ods. 2 písm. a)
(výslovný súhlas)

1. plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou stranou je zákazník ako dotknutá osoba pričom zmluvné vzťahy sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) predajcu, s ktorými sa zákazník
oboznámil pred uzatvorením zmluvy. VOP nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa a povinnosti predajcu a to najmä: zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predp., zákon č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (spotrebiteľské
zmluvy), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení;
2. súhlas dotknutej osoby pre potreby a) registrácie zákazníka na základe jeho rozhodnutia, b) na spracúvanie nepovinných cookie súborov súvisiacich s výkonom
3. oprávný záujem predajcu:
a) objednanie a predaj tovaru s využitím elektronického obchodu v prospech inej osoby, ktorej má byť tovar doručený,
b) zobrazenie odporúčaného produktu pri dokončovaní objednávky tzv. upselling,
c) umožnenie registrovanému zákazníkovi zaradiť si tovar do tzv. zoznamu prianí a zaslanie e-mailu o dostupnosti vybraného tovaru,
d) spracúvanie osobných údajov o zamestnancoch zákazníka, ktorým je právnická osoba a na meno ktorých má byť objednávka vybavená,
e) uplatňovanie občiansko-právnych nárokov vyplývajúcich z dodávateľsko-odberateľských a zmluvných vzťahov v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov,
f) spracúvanie technických súborov cookie (povinné cookie) o návštevníkoch internetových stránok e-shopu prevádzkovateľa ,
g) uchovávanie udeleného súhlasu dotknutej osoby a potvrdenia o jeho odvolaní.
Cieľom oprávneného záujmu je byť atraktívnm predajcom so spoľahlivo fungujúcimi webovými stránkami a vedieť preukázať plnenie svojich povinností ako aj svoje občianskoprávne nároky .

bežné

10 rokovp ri obchodnej agende po roku
vybavenia objednávky;
Ihneď po odvolaní súhlasu s registráciou
zákazníka (prihlasovacie meno a heslo) alebo
súhlasu na zasielanie dotazníka spokojnosti
alebo po ukončení účelu spracúvania (5 rokov
po nečinnosti zákazníka) podľa toho, ktorá
možnosť nastane skôr.
5 rokov pri potvrdeniach o udelení súhlasu a
potvrdeniach o ich odvolaní.
Vymazanie cookies:
1. nevyhnutné technické cookies po dobe ich
životnosti;
2.cookies súvisiace s výkonom po dobe ich
životnosti (v závisislosti od typu cookie: 1
minúta, 24 hodín, 2 roky) alebo po dobe
platnosti udeleného súhlasu podľa toho, ktorá
možnosť nastane skôr (bližšie informácie na
hlavnej lište stránky v časti Cookies)

bežné

5 rokov

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

5 rokov

bežné

.- 5 rokov po poslednej nákupnej aktivite
zákazníka (pri e-shope) alebo
-ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby
alebo
- ihneď po ukončení vzájomného vzťahu
dotknutej osoby s prevádzkovateľom alebo
-ihneď po vyjadrení adresáta, že si už neželá
dotknutá osoba ako ako adresát
dostávať e-maily s propagačnými
marketingovej ponuky
materiálmi(podľa toho ktorá možnosť
nastane skôr).
- Súhlas na zasielanie ponúk priameho
marketingu elektronickou poštou a
potvrdenie o odvolaní tohto súhlasu sa
uchováva 4 roky (lehota podľa § 116 zákona
č. 452/2021 Z. z. účinného od 1.2.2022)

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je:
a) vedenie evidencie nesplatených pohľadávok a záväzkov FO na účely vymáhania ich vyrovnania/plnenia a vedenia komunikácie s FO, voči ktorej toto uplatňovanie smeruje (úhrada nezaplatenej
pohľadávky, náhrada spôsobenej škody, správne/exekučné konanie, disciplinárne konanie, prípadne trestné konanie začaté na podnet UMB alebo konanie vedené proti nej ) so zámerom:
b) zabezpečenie a preukázanie svojich práv a právnych nárokov (ich určenie, výkon, obraau, uplatňovanie a vymáhanie),
c) zabezpečenie a preukázanie svojho konania (môže byť obmedzený rozsah práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, 34 a 5 Nariadenia v súlade s čl. 23 ods. 1. )

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhláška MŠ SR č. 102/2006
Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov, vyhlášok č. 396/2008 Z. z. a č. 227/2012 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych
nárokoch študenta so špecifickými potrebami v znení neskorších predpisov zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Z. z. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov;
2. výslovný súhlas študenta so špecifickými potrebami na spracovanie údajov o jeho zdravotnom stave;
3. Verejným záujmom je uľahčiť osobám so zdravotným alebo sociálnym obmedzením plnohodnotné začlenenie sa do vzdelávania na VŠ a umožniť tak prístup ku vzdelávaniu širokým vrstvám
spoločnosti.

1. súhlas dotknutej osoby v súbehu so súhlasom podľa § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách pri priamom marketingu elektronickou poštou smerovanom na fyzickú
osobu, ktorá nie je vo vzájomnom vzťahu ( klient portálu e-shopu, ktorý zatiaľ nie je zákazníkom alebo iné „cudzie“ osoby) .
2. plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa (pri osobách, s ktorými má prevádzkovateľ vytvorený vzťah t.j. vlastní zamestnanci a študenti zasielaním na ich pracovné/školské adresy a
zákazníci e-shopu).
Cieľom oprávneného záujmu je v rámci UMB podpora obchodnej činnosti alebo propagácia svojej neobchodnej činnosť so zámerom:
- podporiť predaj vlastného tovaru informovaním svojich
zákazníkov o tovarových novinkách,
- byť atraktívnym zamestnávateľom a poskytovateľom vzdelávania lepšovaním služieb voči vlastným zamestnancom a študentom,
- získavať nových študentov.
Adresát má možnosť zaslať spätnú väzbu na doručenú elektronickú komunikáciu s vyjadrením, že si v budúcnosti už neželá dostávať od prevádzkovateľa propagačné newslettere.
3. plnenie zákonnej povinnosti podľa § 3 a § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (získanie súhlasov so zasielaním marketingových ponúk e-mailom a evidencia
poskytnutých potvrdení o udelení súhlasu a ich odvolaní)

dotknutá osoba ako zákazník
(registrovaný aj neregistrrovaný),
doručovateľ poštovej zásielky, iný
oprávnený subjekt , ktorému toto
oprávnenie vyplýva zo zákona
alebo subjekt, prostredníctvom
ktorého si zmluvná strana vymáha
svoje občiansko-právne nároky

dotknutá osoba, zastupujúca
advokátska kancelária, iný
oprávnený subjekt (exekútor,
orgány činné v trestnom
konaní)

dotknutá osoba, iný oprávnený
subjekt, ktorému poskytovanie
prebieha v rámci zákonnej
povinnosti;

koordinátor projektu ako hlavný
zmluvný partner, organizácia
poskytovateľa finančných
1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa( Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov,
prostriedkov na projekty, iný
bežné,
zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov )
2.
10 rokov po ukončení projektu
oprávnený subjekt, ktorému sa
osobitná kategória (údaje
cieľom oprávneného záujmu je predkladaním projektov s ciešom čerpať nenávratné finančné prostriedky na rozvoj VŠ a jej vedecko-výskumnej činnosti; s tým súvisí poskytovanie OÚ donorovi
Ihneď po odvolaní súhlasu poskytnutého
údaje poskytujú v zmysle
týkajúce sa zdravia o existujúcom
finančných príspevkov alebo koordinátorovi spoločného projektu. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v teste proporcionality prevažujú nad záujmami dotknutých osôb alebo ich základnými
oslovenou osobou
osobitných predpisov (napr. Úrad
zdravotnom znevýhodnení
právami a slobodami.
alebo po ukončení účelu spracovania, podľa vlády a ministerstvá SR a iné
osoby, ktorá je subjektom
3. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
toho čo nastane skôr.
orgány štátnej a verejnej správy
prieskumu/výskumu projektu)
4. súhlas dotknutej osoby ako subjektu neanonymného prieskumu/výskumu a výslovný súhlas so spracúvaním citlivých osobných údajov o zdravotnom stave
SR, orgány EÚ, EK), verejnosť
prostredníctvom zverejnených
informácií

Propagácia a
27 informovanie
verejnosti

28

29

Registratúrna
kniha

Registratúrne
stredisko

Zabezpečenie informovania študentov,
zamestnancov a verejnosti
- o živote a dianí na UMB,
- možnostiach štúdia na UMB,
- pripravovaných a uskutočnených
aktivitách UMB,
- o ďalších skutočnostiach súvisiacich s
činnosťou a plnením poslania VŠ,
formou zverejňovania informácií na
rôznych na rôznych platformách
(vlastných -najmä www.umb.sk,
časopis, propagačné brožúry, nástenky
alebo cudzích – najmä v masmédiách,
na sociálnych sieťach a ďalších účtoch
na virtuálnych platformách.

1.súhlas dotknutej
osoby
2.oprávnené záujmy
prevádzkovateľa

Evidencia došlej a odoslanej pošty
prevádzkovateľa (v listovej alebo
elektronickej forme), pričom
korešpondenčné údaje dotknutej osoby
ako adresáta/odosielateľa sa využívajú
plnenie zákonných
pre potreby poštového styku
povinností
alebo komunikácie v zmysle zákona o
e_Governmente cez elektronické
schránky Ústredného portálu verejnej
správy prevádzkovaného Úradom vlády
SR.

Plnenie úloh registratúrneho strediska v
zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.:
1. zabezpečenie výpožičiek spisov ich
pôvodcom ako iným žiadateľom;
plnenie zákonných
2. archivácia spisovej agendy
povinností
pôvodných účelov spracúvania po dobu
lehoty uloženia spisu v zmysle
Registratúrneho poriadku UMB

30 Sťaznosti

vybavovanie sťažností fyzických osôb
podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

plnenie zákonných
povinností

31 Súdne spory

vedenie právnej agendy súdnych sporov
plnenie zákonných
týkajúcich sa UMB vrátane realizácie
povinností;
výkonov súdnych rozhodnutí

1. súhlas so spracovaním osobných údajov (zverejňovaním na sociálnych sieťach alebo so získavaním k vlastnému spracúvaniu už zverejnených osobných údajov alebo s distribúciou fotografií
ostatným účastníkom akcie alebo súhlas zákonného zástupcu neplnoletého dieťaťa, ktoré je účastníkom akcie pre deti s fotografovaním dieťaťa počas tejto akcie; súhlas so spracúvaním cookies
súvisiacich s výkonom).
2. oprávnené záujmy prevádzkovateľa: získavanie OÚ od dotknutých osôb , zverejňovanie získaných OÚ, zverejňovanie podobizne vedúcich zamestnancov, sprístupňovanie OÚ
sprostredkovateľom na ďalšie spracúvanie, prevádzkovanie fanúšikovských účtov na komunikačných platformách, spracúvanie technických cookie, uchovávanie potvrdení o udelení/odvolaní
súhlasu.
Cieľom oprávneného záujmu je byť
atraktívnym poskytovateľom rôznych foriem vzdelávania pre záujemcov všetkých vekových kategórií a byť atraktívnym zamestnávateľom. Cieľom je tiež získavanie spätnej väzby od verejnosti a
to ako údajov o návštevnosti stránok, tak aj formou získavania diskusných príspevkov od návštevníkov stránok a zdieľania príspevkov. Tento zámer chce prevádzkovateľ zabezpečiť šírením
informácií ako v tlačovej tak aj v elektronickej forme najmä na sociálnych platformách. Zverejňovanie je vždy realizované za podmienky akceptovania práva fyzickej osoby na ochranu osobnosti a
súkromia a práva dotknutej osoby namietať spracúvanie, akceptovania jej výhrad k fotografiám, na ktorých je zobrazená a ktoré sú zverejnené na webovom sídle UMB alebo firemných účtoch na
sociálnych sieťach a iných virtuálnych platformách (prevádzkovateľ fotografie odstráni alebo ich nahradí inými).

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci,
výnos MV SR č. 525/2011 o štandardoch pre elektronické IS na správu registratúry

bežné, ktoré sú obsahom najmä
obrazového, filmového a
audiozáznamu vrátane cookie
návštevníkov webových stránok
prevádzkovateľa

bežné

Vedenie registratúrneho denníka evidenciou
došlej a odoslanej pošty prevádzkovateľa
(v listovej alebo elektronickej forme), pričom
korešpondenčné údaje dotknutej osoby ako
Slovenská pošta, ÚPVS, adresáti
adresáta/odosielateľa sa využívajú pre
zásielok, fyzické osoby ako
potreby poštového styku alebo komunikácie v
majitelia e-schránok,
zmysle zákona o e_Governmente cez
elektronické schránky Ústredného portálu
verejnej správy prevádzkovaného Úradom
vlády SR.

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vykonávacia vyhláška MV SR č.
628/2002 Z. z. k zákonu o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
bežné

organizovanej UMB vrátane vyhlásenia
víťazov a doručenia odmeny víťazom

súhlas dotknutej osoby

sociálna poisťovňa (vydávanie
potvrdení, výpisov, odpisov z
osobných spisov zamestnancov š.
p. Učebné pomôcky Banská
Bystrica); iný oprávnený subjekt v
1 rok pri evidencii žiadostí o výpožičky,
zmysle zákona (napr. štátne
5 rokov pri korešpondenčnom styku s
orgány, obec, samosprávny kraj,
občanmi a orgánmi verejnej moci žiadajúcimi
polícia, súd);
o výpisy, odpisy, kópie;
dotknutá osoba ako žiadateľ o
70 rokov veku zamestnanca pri agende
vyhotovenie výpisu, odpisu,
osobných spisoch zamestnancov prevzatej od
potvrdenia zo svojho osobného
š.p. Učebné pomôcky;
spisu alebo jej zákonný zástupca
po uplynutí lehoty uloženia spisu uvedenej
alebo blízka osoba ak dotknutá
pri pôvodnom účele spracúvania, na ktorý
osoba už nežije alebo iná osoba,
boli OÚ získané
ktorá sprístupnením údajov o
dotknutej osobe chráni svoje
práva alebo právom chránené
záujmy v súlade so zákonom
395/2002 Z. z.

sťažovateľ a jeho právny zástupca,
Ministerstvo školstva, vedy,
5 výskumu a športu SR, Úrad vlády
SR, orgány verejnej správy a iné
osoby v rámci poskytovanej
súčinnosti

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)

bežné

10 rokov pri závažných prípadoch a
rokov v ostatných prípadoch

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok)

bežné

10 rokov pri závažných prípadoch a
5 rokov v ostatných prípadoch

účastníci konania, orgány činné v
trestnom konaní, súd, iný
oprávnený subjekt (advokát,
súdny znalec, exekútor)

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

bežné

do 1 roka, resp. v lehote uvedenej v
príslušných pravidlách súťaže

účastníci súťaže, verejnosť,
sponzori súťažných cien,
doručovateľ výhry

komplexné spracúvanie údajov o
fyzických osobách zapojených do súťaže

32 Súťaže a ankety alebo neanonymnej ankety

Prevádzkovateľ
osobne prenos
nevykonáva a ani
ho
nepredpokladá.
Prenos však nie je
1. verejnosť formou zverejnených však vylúčený u
informácií,
2. príjemcovia
spoločného
prezentačných materiálov,
prevádzkovateľa
3.subjekt zabezpečujúci tlač
alebo prípadne
dokumentov,
sprostredkovateľa
4. sprostredkovatelia,
poskytujúceho
5. Meta Platforms Ireland Limited platené služby
(spoločnosť Facebook Ireland
(reklamy)
Limited po zmene názvu ) ako
virtuálnych
spoločný prevádzkovateľ súborov platforiem.
cookies pri fanúšikovských
stránkach prevádzkovateľa
vytvorených na sociálnych sieťach
spoločnosti.

Z webového portálu prevádzkovateľa ihneď
po oznámení výhrad dotknutej osoby.
Po ukončení účelu spracovania (zlikvidovanie
nepotrebných/neaktuálnych printových
materiálov a fotografií na webovom portáli
prevádzkovateľa).
10 rokov - vlastné propagačné materiály
(letáky, publikácie,katalógy, reklamy,
kalendáre, plagáty a pod.)
Trvalá archivácia údajov v uvedených vo
vybraných printových propagačných
materiáloch a kronike prevádzkovateľa
(dokumenty s trvalou archívnou hodnotou).
Vymazanie cookies:
1. nevyhnutné technické cookies po dobe
ich životnosti;
2.cookies súvisiace s výkonom po dobe ich
životnosti (v závisislosti od typu cookie: 1
minúta, 24 hodín, 2 roky) alebo po dobe
platnosti udeleného súhlasu podľa toho,
ktorá možnosť nastane skôr (bližšie
informácie na hlavnej lište stránky v časti
Cookies)

Štatistika a
33
výkazníctvo

Spracúvanie osobných údajov pre
potreby štátnej štatistiky a výkazníctva
úzko súvisí s pôvodným účelom, na
ktorý boli osobné údaje získané (tzv. iný
účel spracúvania v zmysle čl. 6 ods. 4
Nariadenia EÚ 2016/679 a ) a to formou
tvorby štatických výstupov a hlásení.

Ubytovanie
(komerčné)

plnenie úloh a povinností ubytovacieho
zariadenia poskytujúceho komerčné
služby ubytovania širokej verejnosti (nie
ubytovanie vlastných študentov počas
semestra)

34

35 Účtovné doklady

36

37

Uchádzači o
štúdium

Univerzitná
knižnica

komplexné spracúvanie účtovných
dokladov vrátane ich príloh
obsahujúcich osobné údaje fyzických
osôb

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme

Plnenie zákonných povinností štatistickej jednotky pre potreby štátnej štatistiky a plnenie ďalších úloh VŠ pr potreby štatistických zisťovaní a výkazníctva založené na práve EÚ a SR, najmä:
a) Nariadenia EÚ 912/2013, ktorým sa vykonáva Nariadenie ES 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky, vzdelávania a celoživotného vzdelávania,
b)čl. 89 Nariadenia EU 2016/679 a § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
c)zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike,
d) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ.
Cieľom všeobecného verejného záujmu je spracúvanie štatistických údajov nevyhnutných pre rozpočtové a kontrolné účely, pre potreby výkazníctva v zmysle osobitných predpisov, pre potreby
vedeckého výskumu, posudzovanie sociálno-ekonomického stavu a vývoja, zabezpečenie porovnateľnosti štatistických informácií ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v
oblasti štatistiky. Cieľom je tiež zabezpečiť právo iných na informácie vo forme verejných štatistických informácií.

Údaje, ktoré boli získané v rámci
pôvodných účelov a ktoré sú
predmetom tohto účelu úzko
súvisiaceho s pôvodnými účelmi:
- bežné
- osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie zmluvy s
dotknutou osobou a
predzml. vzťahy

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike)
2. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonanie opatrení pre uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník)

bežné

1. plnenie zákonných
povinností
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme
3. oprávnený záujem
prevádzkovateľa alebo
tretej strany

1. plnenie zákonných
povinností
Komplexné plnenie úloh VŠ súvisiacej s
2. plnenie úloh vo
procesom zabezpečenia prijímacích
verejnom záujme a
skúšok uchádzačov o vzdelávanie na 1.,
výkon verejnej moci
2. a 3. st. vzdelávania
3. súhlas dotknutej
osoby

Komplexné plnenie úloh akademickej
knižnice súvisiacich s procesom
poskytovania knižnično-informačných
služieb (evidencia používateľov,
sledovanie výpožičiek vrátane
vystavovania upomienok, evidencia
publikačnej činnosti, záverečných a
kvalifikačných prác

1. zmluvný vzťah s
dotknutou osobou
2.plnenie zákonných
povinností;
3. súhlas dotknutej
osoby
4. plnenie úloh vo
verejnom záujme

Uplatňovanie
Evidencia uplatnených práv dotknutých plnenie zákonných
38 práv dotknutých
osôb podľa GDPR a ich vybavenie
povinností
osôb

Uznávanie
štúdia, titulov a
dokladov o
39
vzdelaní
získaných v
zahraničí

Plnenie úloh VŠ pri uznávaní štúdia,
titulov a dokladov o vzdelaní vydaných
zahraničnými VŠ za rovnocené s
dokladmi o vzdelaní vydanými VŠ v SR
(evidencia a vybavovanie žiadostí)

plnenie zákonných
povinností

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
zákon č.291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnot v znení neskorších predpisov;
zákon č.131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti;
zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov;
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 211/2002 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Verejným záujmom je plnenie rozpočtových, daňových a fibnančných pravidiel, efektívnosť a transparentnosť pri narábaní s verejnými financiami.
3. oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracúvanie OÚ o zamestnancoch dodávateľa uvedených v účtovných dokladoch a ich prílohách (napr. v dodacích listoch) a vymáhanie svojich
finančných nárokov voči dlžníkom

1. plnenie zákonnej povinnosti určenej prevádzkovateľovi (zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov),
2. výslovný súhlas dotknutej osoby so spracovaním citlivých údajov o zdravotnom stave uchádzača o štúdium, ktorý ku prihláške doložil lekárske potvrdenie,
3. plnenie úloh verejnej VŠ v zmysle §1 zákona o VŠ je plnením úloh vo verejnom záujme; rozhodovanie o prijatí/neprijatí študenta je výkonom verejnej moci.

1. vytvorenie zmluvného vzťahu podaním žiadosti klienta knižnice o registráciu v súlade s knižničným poriadkom
2. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002
- zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
- vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
- metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní
- § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. súhlas dotknutej osoby s vytvorením konta používateľa
4. Cieľom verejného záujmu je umožniť širokej verejnosti prístup ku knižným publikáciám a plnenie základných úloh knižnice v súlade so zákonom o knižniciach

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia EÚ 2016/679

plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách; zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)

Osobné údaje, z ktorých sa štatistiky zisťovali,
zostávajú súčasťou pôvodných účelov
spracúvania po dobu určenú týmito účelmi v
ich záznamoch o spracovateľskej činnosti.
V štatistických výkazoch sú osobné údaje FO
zaznamenané už len ako anonymizované
údaje.
Lehota uloženia samotných štatistických
výkazov je 5 rokov pri štvrťročných
výkazoch, trvalá úschova v archíve pri
ročných výkazoch.

štatistický úrad, Centrum
informácií a prognóz školstva,
ministerstvo školstva a iné
ministerstvá, iný oprávnený
subjekt, akademická obec a
verejnosť

5 rokov

dotknutá osoba, cudzinecká
polícia, CRZ, iný oprávnený subjekt

bežné

10 rokov

.-fyzické osoby, ktorým vznikla
povinnosť akejkoľvek finančnej
transakcie voči UMB, vrátane
správneho poplatku alebo sankcie
a voči ktorým vznikla UMB
povinnosť akejkoľvek finančnej
transakcie;
- daňový úrad
- iný oprávnený subjekt v zmysle
príslušných predpisov,

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

5 rokov u neprijatých uchádzačoch. Pri
prijatých uchádzačoch sa získané osobné
údaje spracúvajú po zápise na štúdium na
ďalší účel (vzdelávanie študentov).

uchádzači o štúdium,
- iný oprávnený subjekt v zmysle
príslušných predpisov (napr.
MŠVVaŠ SR, spoločný
prevádzkovateľ v prípade
spoločných študijných programov)

bežné

70 rokov na osobné údaje uvedené
v záverečnej práci autora (v zmysle
metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č.
56/2011).
Bezprostredne po ukončení štúdia
študenta/pracovného pomeru zamestnanca
ako používateľa alebo na jeho žiadosť alebo
po 1 roku nevyužívania služieb.
Ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby
(konto používateľa).

MŠVVaŠ SR – CVTI (Centrum
vedecko-technických informácií s
centrálnymi registrami publikačnej
činnosti (CREPČ) a umeleckej
činnosti (CREUČ)
- dotknutá osoba/klient ako
používateľ

1 rok pri evidencii výpožičných lístkov
10 rokov pri formulároch o darovaní
dokumentu a pridelení ISBN

bežné

5 rokov po vybavení spisu

bežné

15 rokov

fyzická osoba uplatňujúca si práva
dotknutej osoby; príjemcovia,
ktorých v zmysle GDPR musí
prevádzkovateľ informovať o
uplatnených právach DO

dotknutá osoba; iný oprávnený
subjekt v zmysle právnych
predpisov

40 Veda a výskum

41

Verejné
obstarávanie

Výskumné a
42 evaluačné
činnosti

Plnenie poslania a povinností VŠ v
oblasti vedy a výskumu, plnenie úloh
vedeckej rady a činnosti s tým súvisiace.
Priznávanie titulov doc, prof,
ved.prac.,čestných titulov a ocenení.

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme

Plenenie povinností vyplývajúcich
prevádzkovateľovi ako obstarávateľovi
z ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme

Realizácia grantorých úloh a riešenie
vedecko-výskumných projektov,
výskumov v bakalárskej, diplomovej,
doktorandskej a rigoróznej práci a
zavádzanie autoevaluačných
inštitucionálnych mechanizmov v
súvislosti so zabezpečovaním
vnútorného systému kvality.

súhlas dotknutej osoby v
súbehu s čl. 9 ods. 2
výslovný súhlas dotknutej osoby, ktorá je objektom v rámci realizácie projektu so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero určených účelov
písm. a) (výslovný
súhlas)

Výzvy alebo vyhlásenia prevádzkovateľa
1. plnenie úloh vo
podložené podpisovými hárkami s

43

Výzvy,
verejnom záujme
osobnými údajmi osôb, ktoré sa pripojili
2. súhlas dotknutej
vyhlásenia UMB
k vyhláseniu alebo výzve a podporujú jej
osoby
zámer.
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1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách; vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (do 31,8,2019 vyhláška č, 6/2005 Z.z.); vyhláška č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti pracovníkov)
.
2. Cieľom verejného záujmu je v zmysle § 1 zákona o VŠ plnením poslania VŠ prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej
spoločnosti napr. aj zabezpečením konania obhajoby habilitačnej práce a prezentácie habilitačnej alebo inauguračnej prednášky prezenčnou alebo dištančnou formou bez fyzickej prítomnosti v
čase krízovej situácie (§ 108e, ods. 5 a 6 zákona o VŠ) pri zabezpečení podmienky verejnosti ich priebehu a vyhlásenia výsledkov. Cieľom verejného záujmu je aj verejné ocenenie najúspešnejších
študentov/ zamestnancov UMB za ich príkladnú činnosť a prínos v oblasti VaV pre UMB a vysoké školstvo.

Plnenie úloh VŠ súvisiacich s procesom
poskytovania, organizovania a
zabezpečovania vzdelávania študentov
1., 2., a 3. st. štúdia, konania štátnych a
rigoróznych skúšok a ďalších činností
Vzdelávanie
súvisiacich so štúdiom študentov na VŠ
študentov fakúlt
(napr. vydávanie elektronických
preukazov študenta, poskytovanie
poradenských služieb súvisiacich so
štúdiom a uplatnením absolventa v
praxi).

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
verejnom záujme a pri
výkone verejnej moci
3. súhlas dotknutej
osoby v súbehu s čl. 9
ods. 2 písm. a)
(výslovný súhlas)

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (§ 23, § 24 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov);
2. verejným záujmom je zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže

1. Cieľom verejného záujmu je dať verejnosti jasný signál formou výzvy alebo proklamovať na verejnosti na základe diania v spoločnosti svoj názor formou vyhlásenia podporený hlasmi svojich
zamestnancov a študentov. Cieľom môže byť aj snaha chrániť dobré meno univerzity, jej študentov a zamestnancov. Dotknuté osoby, ktoré sa k danému vyhláseniu/výzve na základe vlastného
dobrovoľného rozhodnutia pripájajú, podporujú ho/ju a súhlasia s ním/s ňou toto svoje rozhodnutie potvrdzujú podpisom na menných zoznamoch, ktoré sú prílohou danej výzvy/vyhlásenia.
2. Uvedením svojich osobných údajov vyjadrujú zároveň svoj súhlas s ich spracovaním pre daný účel.

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, metodické usmernenia
ministerstva školstva vydané v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z., vyhláška ministerstva školstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č.
104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; výkon verejnej moci sa realizuje vydávaním rozhodnutia napr. o vylúčení/preuršení štúdia.
2. výslovný súhlas študenta so špecifickými zdravotnými potrebami so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia)
3. Cieľom verejného záujmu je plnenie poslania VŠ prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti v zmysle § 1
zákona č. 131/20002 Z. z. o vysokých školách v platnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon o VŠ“).
Hlavným cieľom je zabezpečenie vzdelávacej činnosti študenta a vykonania štátnej/rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v zmysle osobitných predpisov prezenčnou alebo dištančnou
formou bez fyzickej prítomnosti v čase krízovej situácie (§ 108e, ods. 5 a 6 zákona o VŠ) pri zabezpečení podmienky verejnosti ich priebehu a vyhlásenia výsledkov.
Cieľom je aj informovať verejnosť o platných absolventoch (§ 73, ods. 6 zákona o VŠ) .

bežné (vrátane údajov ktoré sú
obsahom videokonferencie a
verejného audiovizuálneho
priameho prenosu z obhajoby a
prednášky dostupného verejnosti
na vypočutie v priestore VŠ v
čase vyhlásenej krízovej situácie v
krajine v súlade s § 108e zákona o
VŠ účinného od 25.4.2020)

bežné

bežné,
osobitná kategória (údaje
týkajúce sa zdravia)

bežné

5 rokov odo dňa skončenia konania (hab.,
prof.) na webovom sídle MŠ;
10 rokov;
trvalá archivácia pri dokumentoch s
archívnou hodnotou;
3 mesiace od skončenia krízovej situácie pri
zvukových záznamoch vyhotovených z
konania štátnej/rigoróznej skúšky a obhajoby
rigoróznej práce bez fyzickej prítomnosti
(úspešné obhajoby).

5 rokov (údaje získané do 31.12.2017)
10 rokov (údaje získané po 1.1.2018)

dotknutá osoba; iný oprávnený
subjekt v zmysle platných
predpisov (Ministerstvo školstva;
Slovenská akadémia vied;
Kancelária prezidenta SR);
verejnosť (inzercia v dennej tlači,
webové sídlo a verejné vývesky
prevádzkovateľa, Centrálny
register záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác na MŠ)

uchádzači o zákazku,
iný
oprávnený subjekt v zmysle
paltných predpisov (Úrad pre
verejné obstarávanie, orgány
verejnej moci v rámci
prešetrovania)

Ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby
alebo po uplynutí 10 rokov, podľa toho,
ktorá možnosť nastane skôr.

študenti prevádzkovateľa,
zamestnanci prevádzkovateľa,
študenti prevádzkovateľa, iné
fyzické osoby

5 rokov vo forme kópií u prevádzkovateľa.
Originály podpisových hárkov budú
bezprostredne po ukončení získavania
zaslané/odovzdané adresátovi
výzvy/vyhlásenia.

subjekt, voči ktorému je
výzva/vyhlásenie smerovaná/é a
ktorému je odovzdaná/zaslaná
spolu s podpisovými hárkami

1 rok pri agende pedag. zamestnanov
súvisiacej s výchovno-vzdeláv. procesom a
hodnotením študenta
1 rok nasledujúci po ukončení akad. roka, v
ktorom si študent neprevzal/vrátil
bežné údaje (vrátane údajov
multifinkčný preukaz
ktoré sú obsahom
5 rokov po uzavretí spisu pri agende
videokonferencie/verejného
súvisiacej so školným poplatkom;
audiovizuálneho priameho
priebehom skúšok, skúšobných hárkov,
prenosu/zvukového záznamu
zoznamov študentov prihlásených na skúšku,
dostupného verejnosti na
prehľadoch o výsledkoch skúšok;
vypočutie v priestore VŠ zo
5 rokov po ukončení štúdia pri e-mailových
štátnej skúšky, rigoróznej skúšky,
kontaktoch študentov
obhajoby rigoróznej práce
50 rokov po ukončení štúdia pre údaje
konanej v čase vyhlásenej
osobných spisov študentov;
krízovej situácie v krajine v súlade
trvalá pri dokumentoch s archívnou
s § 108e zákona o VŠ účinného od
hodnotou(protokoly o záverečných skúškach
25.4.2020;
absolventov a Kniha diplomov);
osobitná kategória (údaje
3 mesiace od skončenia krízovej situácie pri
týkajúce sa zdravia)
zvukových záznamoch z konania
štátnej/rigoróznej skúšky a obhajoby
rigoróznej práce bez fyzickej prítomnosti
študenta (účinnosť § 108 od 25.4.2020)

.-dotknuté osoby (študenti,
absolventi a bývalí študenti
fakulty),
-iné FO (členovia komisií,
oponenti),
- iný oprávnený subjekt (iná VŠ, na
ktorú študent prestúpil, cvičné
školy a cvičné školské zariadenia,
súd, orgány činné v trestnom
konaní, exekútor, iné právnické a
FO, s ktorými má VŠ uzavretú
zmluvu o poskytovaní služieb
vyžadujúcich použitie preukazu
študenta, cudzinecká polícia),
-MŠ (údaje do CRŠ, CRZP a iných
registrov,
- údaje pre
potreby Akreditačnej komisie),
- verejnosť (údaje zverejnené o
autorovi dizertačnej práce v
rozsahu § 54 ods. 21 zákona o VŠ,
priebeh záverečnej skúšky a
vyhlásenie jej výsledkov, údaje v
rozsahu § 68 ods.2 zákona o VŠ
zverejnené v rámci obradu
odovzdávania VŠ diplomu;
- členovia akad. obce v rozsahu
§73 ods.6 zák. o VŠ

45

Zahraničné
mobility

46 Zmluvné vzťahy

1. plnenie zákonných
povinností;
2. plnenie úloh vo
Zabezpečenie a organizácia zahraničných verejnom záujme
mobilít študentov a zamestnancov VŠ v 3. plnenie zmluvy s
rámci medzinárodných programov
dotknutou osobou a
vzdelávania ERASMUS+.
predzml. vzťahy
4. súhlas dotknutej
osoby v súbehu s čl. 9
ods. 2 písm. a)
(výslovný súhlas)

Príprava a vznik zmlúv, dohôd a ich
dodatkov, plnenie a uplatňovanie
vzájomných povinností a
občianskoprávnych nárokov
vyplývajúcich zo zmluvných a
predzmluvných vzťahov dodávateľskoodberateľských vzťahov vrátane
zverejňovania zmlúv v centrálnom
registri zmlúv.

1. plnenie zmluvy
uzatvorenej s dotknutou
osobou
2. oprávnené záujmy
prevádzkovateľa pri
zmluvách s PO
3. plnenie zákonnej
povinnosti

1. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa súvisiacej s realizáciou projektu Erasmus+ (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,Nariadenie č. EÚ 2021/817, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+, program únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie 2021 - 2027 a ktorým sa zrušuje
Nariadenie EÚ č . 1288/2013 , Nariadenie EÚ 1288/2013, ktorým sa zriaďuje Erasmus+ - program únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport; zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a
bežné,
podpore poskytovanej z fondov ES, Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností Europass
osobitná kategória (údaje
2. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby
týkajúce sa zdravia)
3. Cieľom verejného záujmu je v zmysle § 1 zákona o VŠ plnením poslania VŠ prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej
spoločnosti napr. aj podporou mobilít študentov a zamestnancov.
4. Výslovný súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia

1. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (Občiansky zákonník v platnom znení, Autorský zákon
č. 185/2015 Z. z.,Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní)
2. oprávnený záujem prevádzkovateľa pri spracúvaní údajov o osobách a zamestnancoch zmluvného partnera, ktorí sú oprávnení konať v jeho mene pri príprave, podpísaní a realizácii zmluvy;
jeho cieľom je efektívne uzatvorenie zmluvy s PO a zabezpečenie jej efektívneho plnenia. Tento oprávnený záujem úzko súvisí so zabezpečením efektívneho plnenia zmlúv.
3. zverejňovanie zmlúv v CRZ v zmysle zákonnej povinnosti vyplývajúcej z nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z.

bežné

10 rokov

Po kalendárnom roku, v ktorom bola
platnosť zmluvy ukončená:
10 rokov pri zmluvách dodávateľských,
zmluvách o dielo/spolupráci/ a zmluvách
súvisiacich s čerpaním prostriedkov z
verejných zdrojov alebo
5 rokov pri ostatných zmluvách,
trvalá archivácia pri zmluvách týkajúcich sa
prevodu/predaja/kúpy nehnuteľností.

čl. 46 ods. 2 písm. a)
Nariadenia EÚ
2016/679: stanovenie
.-dotknutá osoba ako žiadateľ o
primeraných záruk
mobilitu, účastník mobility,
cieľové krajiny
prenosu
-odd. hraničnej a cudzineckej
mobility Erasmus+ prostredníctvom
polície, migračný úrad,
(aktuálne Srbsko, právne záväzného a
-škola v zahraničí, ktorá je
výhľadovo
vykonateľného
prijímajúcou stranou/ cieľom
Turecko,
nástroja medzi
mobility,
Maurícius,
orgánmi verejnej moci
- Národná agentúra SAIC Ukrajina, Bosna a a verejnoprávnymi
Európska komisia v Bruseli (príjem Hercegovina,
subjektami, ktorým je
dát cez online nástroj Mobility
Rusko a iné)
Nariadenie EÚ č.
Tool – EU)
1288/2013 a
Nariadenie EÚ č.
2021/817, ktorým sa
zriaďuje ERASMUS+.

zmluvná strana,
Centrálny register zmlúv (verejne
prístupný)
Centrálny register záverečných
prác MŠVVaŠ SR (licenčné zmluvy;
neverejný) na základe
Metodického usmernenia
MŠVVaSR č. 56/2011 vydaného v
súlade so zákonom o VŠ),
iné oprávnené subjekty v súvislosti
s uplatňovaním
občianskoprávnych nárokov (súd,
orgány činné v trestnom konaní,
exekútor, advokát a pod.)

