Zoznam kategórií spracovateľských činností, ktoré UMB vykonáva ako sprostredkovateľ
UMB spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene nižšie uvedených prevádzkovateľov na základe písomných zmlúv uzavretých v zmysle článku 28 GDPR.
Aktualizácia údajov 12.3.2020
Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a
priezvisko

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého
bydliska/
sídlo

PSČ

Obec

Štát

Sprostredkovateľ

Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

30232295

Národná 12

974 01

Banská
Bystrica

SR

e-mail/tel. kontakt
sekretariat@umb.sk

421 48 4461111

Platnosť zmluvy od - do
Prevádzkovateľ č. 1, v mene
ktorého sprostredkovateľ koná

SK-NIC, a.s.

35698446

Borská 6

841 04

Bratislava

SR

od 15.5.2018

po dobu platnosti
Registrátorskej zmluvy č.
UNIV-0005 z 5.12.2003

Prevádzkovateľ č. 2, v mene
ktorého sprostredkovateľ koná

Centrum dobrovoľníctva,
n.o.

50110039

Komenského 21

974 01

Banská
Bystrica

SR

od 19.7.2018

po dobu platnosti Zmluvy zo
dňa 6.2.2018 uzatvorenej
podľa zákona č. 406/2011
Z.z. o dobrovoľníctve

Prevádzkovateľ č. 3, v mene
ktorého sprostredkovateľ koná

Rada predsedov
základných organizácií
Odborového zväzu
pracovníkov školstva a
vedy na UMB
(ďalej len "ZO OZ")

35984007

Tajovského 40

974 01

Banská
Bystrica

SR

od 19.9.2019

na dobu neurčitú

Prevádzkovateľ č. 4, v mene
ktorého sprostredkovateľ koná

CKM združenie
pre
študentob, mládež a
učiteľov, o. z.
(ďalej
len "CKM SYST")

31768164

Vysoká 32

811 06

Bratislava

SR

od 12.3.2020

na dobu neurčitú

Kategória spracúvania osobných
údajov vykonávaná v mene
prevádzkovateľa č. 1

Názov organizačnej súčasti
sprostredkovateľa a kontakt

Kontakt na zodpovednú osobu
sprostredkovateľa

Prenos do tretej
krajiny

Rektorát, Národná 12,
Banská Bystrica,
+421
446 6515 (UAKOM)

421 446 1132;
zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

neuskutočňuje sa

1. osobné údaje používateľov
domény spracúvané na účely
registrácie domén prostredníctvom
registrátora
2. osobné údaje používateľov
domény spracúvané na účely správy
domény a súvisiacich osobitných
služieb pre používateľa

Prenos do medzinárodnej Primerané
organizácie
záruky prenosu

neuskutočňuje sa

X

Bezpečnostné opatrenia

Vypracovaný Bezpečnostný projekt, ktorého súčasťou
je aj opis technických a organizačných
bezpečnostných opatrení

Kategória spracúvania osobných
údajov vykonávaná v mene
prevádzkovateľa č. 2

Názov organizačnej súčasti
sprostredkovateľa a kontakt

Kontakt na zodpovednú osobu
sprostredkovateľa

Prenos do tretej
krajiny

uzatváranie zmlúv s dobrovoľníkmi v
mene prevádzkovateľa pre potreby
realizácie dobrovoľníckeho programu
v Univerzitnej knižnici UMB

Univerzitná knižnica,
Tajovského 40, Banská
Bystrica, +421 446 5212
(sekretariát)

421 446 3220;
zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

neuskutočňuje sa

Kategória spracúvania osobných
údajov vykonávaná v mene
prevádzkovateľa č. 3

Názov organizačnej súčasti
sprostredkovateľa a kontakt

Kontakt na zodpovednú osobu
sprostredkovateľa

Prenos do tretej
krajiny

Rektorát, Národná 12,
Banská Bystrica,
+421
446 1148 (mzdová učtáreň)

421 446 1132;
zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

neuskutočňuje sa

Kontakt na zodpovednú osobu
sprostredkovateľa

Prenos do tretej
krajiny

421 446 1132;
zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

neuskutočňuje sa

1. zabezpečenie prevodu členských
príspevkov vykonaných formou
zrážky zo mzdy zamestnancov podľa
menného zoznamu prevádzkovateľa
a so súhlasom členov ZO OZ
2. evidencia zaplatených príspevkov
a tlač zostavy pre prevádzkovateľa s
menným zoznamov členov a výškou
príspevku

Kategória spracúvania osobných
Názov organizačnej súčasti
údajov vykonávaná v mene
sprostredkovateľa a kontakt
prevádzkovateľa č. 4
1. prijímanie a spracúvanie prihlášok
za člena CKM SYTS
Rektorát, Národná 12,
Banská Bystrica,
+421
2. vyberanie, zaznamenávanie a
446 6515 (UAKOM)
evidovanie členských príspevkov do
o. z. CKM SYST

Prenos do medzinárodnej Primerané
organizácie
záruky prenosu

neuskutočňuje sa

X

Prenos do medzinárodnej Primerané
organizácie
záruky prenosu

neuskutočňuje sa

X

Prenos do medzinárodnej Primerané
organizácie
záruky prenosu

neuskutočňuje sa

X

Bezpečnostné opatrenia

Vypracovaný Bezpečnostný projekt, ktorého súčasťou
je aj opis technických a organizačných
bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné opatrenia

Vypracovaný Bezpečnostný projekt, ktorého súčasťou
je aj opis technických a organizačných
bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné opatrenia

Vypracovaný Bezpečnostný projekt, ktorého súčasťou
je aj opis technických a organizačných
bezpečnostných opatrení

