Informácie pre dotknutú osobu v súlade s článkom 13 odsek 1 a 2 Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
GDPR)
Prevádzkovateľom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB), Národná 12, 974 01
Banská Bystrica, ktorá je organizátorom záujmového vzdelávania formou kurzov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o účastníkoch kurzu na hlavné účely (účel celoživotného
vzdelávania a na účely účtovníctva, ak sa jedná o platené kurzy, prípadne tiež účel svojej propagácie a
informovania verejnosti o živote a dianí na UMB) ako aj tzv. iné účely, ktoré úzko súvisia s hlavnými
účelmi (archivácia vo verejnom záujme, štatistika a výkazníctvo).
Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.rek.@umb.sk.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:
 prístup k osobným údajom (článok 15),
 opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 vymazanie osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
 prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20),
 namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21).
Prevádzkovateľ 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 podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava
podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.
Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom
na jednotlivé účely (pozri účel “Účtovné doklady”) sú dostupné na jeho webovej stránke www.umb.sk
v časti GDPR.
Ďalšie informácie v rozsahu informácií podľa čl. 13 GDPR o spracovaní osobných údajov pre účely
“Celoživotné vzdelávanie” a “Propagácia UMB ” sú uvedené v nasledujúcom texte.

Spracovanie osobných údajov pre účel „Celoživotné vzdelávanie“
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie poslania a povinnosti VŠ pri zabezpečovaní
celoživotného vzdelávania dospelých formou ďalšieho záujmového vzdelávania (kurzov).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah medzi dotknutou
osobou a UMB ako organizátorom kurzu (vytvorený formou prihlášky na kurz, ktorý sa UMB zaviazala
zabezpečiť v súlade s organizačnými inštrukciami, ktoré záujemcom predom poskytla).

Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby prevádzkovateľa a dotknutá osoba. Osobné údaje
sa nezverejňujú.
Lehota na vymazanie osobných údajov: Po uplynutí lehoty uloženia nasledujúcej po roku uzavretia
spisu, ktorá je 5 rokov. Prihlášky na kurz budú zlikvidované bezodkladne v prípade neotvorenia kurzu,
v prípade nezaplatenia poplatku za kurz, v prípade odhlásenia sa pred zápisom na bezplatný kurz (tzn.
v prípade ukončenia účelu spracovania osobných údajov).

Spracovanie osobných údajov pre účel „Propagácia a informovanie verejnosti“
Účastníci kurzov ponúkaných UMB môžu byť počas trvania kurzu fotení alebo nahrávaní (ak nevyjadria
svoje námietky k uvedenému) zamestnancom UMB pre potreby propagácie a informovania verejnosti.
Účelom získavania týchto záznamov je prezentácia UMB na verejnosti, šírenia pozitívnej propagácie
UMB a informovania o živote a dianí na UMB.
Právnym základom spracúvania je článok 6 odsek 1 písm. f) Nariadenia EÚ 2016/679 (spracúvanie je
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).
Prevádzkovateľ vykonal porovnávací test, v ktorom preukázal, že jeho záujmy jednoznačne prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. Na základe vykonaného testu proporcionality
dospel k záveru, že využitie oprávneného záujmu pri danom účele spracovania a spracovateľských
operáciách pokladá za zákonné, legitímne, nevyhnutné, vhodné a primerané.
Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej
prejavov osobnej povahy sú vyhotovované alebo použité len s prejavením privolenia dotknutej osoby.
Spracovanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov prebieha v zmysle zákonných
predpisov a plne rešpektuje základné ľudské práva (ochrana osobnosti, právo na súkromie a
zachovanie ľudskej dôstojnosti).
Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je šírenie dobrého mena a pozitívnej propagácie UMB,
prezentácie UMB na verejnosti a vo svete (najmä formou rozdávania tlačových propagačných
materiálov) a informovanie o živote a dianí na UMB so zreteľom na ochranu nedotknuteľnosti osoby a
jej súkromia.
Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby prevádzkovateľa a verejnosť v prípade zverejnených
záznamov.
Lehota na vymazanie osobných údajov z webového portálu prevádzkovateľa je ihneď po oznámení
výhrad dotknutej osoby. V ostatných prípadoch po ukončení účelu spracovania (zlikvidovanie
nepotrebných/neaktuálnych printových materiálov a fotografií na webovom portáli prevádzkovateľa).
Prevádzkovateľ môže uchovávať vlastné propagačné materiály na iný účel (archivácia) po bodu 10
rokov, dokumenty s trvalou archívnou hodnotou budú presunuté do trvalej úschovy archívu
prevádzkovateľa.

