Registrácia člena ALUMNI klubu
a súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov
Titul, meno a priezvisko bývalého zamestnanca/absolventa UMB: ..................................................................
Korešpondenčná adresa: .............................................................

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

Fakulta/súčasť UMB: ...................................................................

Telefonický kontakt*: ..............................

Ďalšie údaje o absolventovi
Rok ukončenia štúdia: ............. Študijný program: .........................................................................................
Údaje o uplatnení absolventa UMB v praxi
Zamestnávateľ: ....................................................................................................................................................
Pracovná pozícia: ........................................................................

Miesto pôsobenia .......................................

Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná

12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“) vyplnením registračného formulára ALUMNI sa
pokladá za záujem o členstvo v klube a dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spôsobom a účelom
spracovania týchto údajov. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a ich
spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby.
V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
Nariadenie EÚ) ako dotknutá osoba poskytujem Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12,
974 01, Banská Bystrica (ďalej „UMB“) ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov:

1. Na účel spracovania ALUMNI
 v rozsahu údajov uvedených v tomto registračnom formulári (okrem údajov označených *)
a osobných údajov, ktoré o sebe dotknutá osoba sama zverejní na korporátnej sociálnej sieti Bitrix;
 za účelom registrácie do klubu ALUMNI a evidencie priateľov UMB pre potreby:
- organizovania vedeckých a odborných podujatí pre priateľov UMB;
- získavania spätnej väzby od absolventov UMB o ich úspechoch a uplatnení v praxi;
- ich vzájomnej komunikácie v rámci sociálnej siete Bitrix24;
 na dobu trvania členstva v klube ALUMNI; po jeho zrušení budú osobné údaje trvalo vymazané
a zlikvidované; aktualizáciu a likvidáciu poskytnutých osobných údajov na verejných sieťach
vykonáva vo svojom profile priamo dotknutá osoba po prihlásení sa heslom;
 príjemcami osobných údajov budú oprávnené osoby UMB, dotknutá osoba ako registrovaný člen
klubu a ostatná verejnosť zdieľajúca informácie zverejňované na webovom sídle UMB, korporátnej
sieti BITRIX24 a verejných sociálnych sieťach; okrem údajov označených *. UMB spracovaním
poskytnutých údajov o uplatnení absolventa v praxi získava UMB cennú informáciu pre účely
štatistiky pre potreby Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR.
 Poskytnutie osobných údajov do elektronického systému ALUMNI sa pokladá za dobrovoľný
súhlas dotknutej osoby s vyššie uvedeným spôsobom a účelom spracovania týchto údajov.
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Dotknutá osoba svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Dotknutá osoba prehlasuje,
že súhlas bol poskytnutý dobrovoľne a platí po dobu členstva v klube ALUMNI t. j. po dobu trvania
účelu spracovania.
Potvrdenie súhlasu sa prejaví zaškrtnutím v okienku pri ukončení registrácie.

2. Na spracovanie už zverejnených osobných údajov na účel nazvaný Propagácia a informovanie
verejnosti
 v rozsahu údajov získaných z iného verejného zdroja (zverejnených na sociálnych sieťach, iných
webových stránkach) ako textové informácie, fotografie, videoprezentácie;


za účelom plynulého pokračovania informovania verejnosti o úspešných absolventoch UMB a ich
profesionálnych úspechoch po skončení štúdia na UMB a tým aj pozitívnej propagácie UMB
v spoločnosti ako aj pre účely štatistiky pre potreby Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR;



po dobu trvania účelu;



príjemcami osobných údajov budú oprávnené osoby UMB, verejnosť zdieľajúca informácie
zverejňované na nástenkách, vo vlastných propagačných materiáloch a časopise UMB, na webovom
sídle UMB, korporátnej sieti BITRIX24, verejných sociálnych sieťach.
Potvrdenie súhlasu sa prejaví zaškrtnutím v okienku pri ukončení registrácie

Súhlas/y som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany
UMB nesúvisiacich s mojim súhlasom.
Zároveň som bol/a informovaný/á o tom, že údaje označené * a tiež údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko
sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu UMB, ktorým je evidovať členov Alumni za účelom komunikácie
so svojimi absolventami, bývalými zamestnancami a priateľmi a organizovania spoločných stretnutí a akcií.
Vyhlasujem, že som bol/a poučená o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia EÚ na:


prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)













opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
vymazanie osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
zverejnené OU,
nepotrebné OU,
nezákonne spracúvané OU,
OU spracúvané na účely priameho marketingu,
OU po odvolaní súhlasu na spracúvanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných na účel:
 archivácie,
 vedecký/štatistický účel,
 historický výskum,
 na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,
 na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
počas opravy nesprávnych údajov,
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ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku,
prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie, a že
som sa s týmito právami oboznámil/a a porozumel/a im.

UMB môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie
ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania
občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava
podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.
Ďalšie informácie k bezpečnosti spracovania osobných údajov sú na webovom portáli UMB v časti informácie
pre verejnosť: http://www.umb.sk/informacie-pre/verejnost-a-media/poskytovanie-informacii-a-ochranaosobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.html

V Banskej Bystrici dňa 25. 5. 2018
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