
INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky osobné údaje, ktoré počas našej spolupráce získavame sú získavané v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon 

o ochrane osobných údajov“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Názov: Škôlka Benjamín 

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Pri Kockách 8, 900 91 Limbach 

IČO: 50 331 884 

Zodpovedná osoba: 

(Ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 

 
A. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ SO SÚHLASOM DOTKNUTEJ OSOBY 

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe právneho titulu súhlas dotknutej 

osoby: 

- Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trieda, 

- Fotografia dieťaťa, videonahrávky, alebo iné obrazovo zvukové záznamy z vystúpení 

žiaka (individuálna, školské akcie),  

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákonného zástupcu žiaka/žiačky ako subjektu 

údajov osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania činností spojených 

s poskytovaním služieb v Súkromnej materskej škole Benjamín, ktoré zahŕňajú nižšie 

uvedené činnosti: 

• uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác žiaka na 

nástenkách školy a na webovej stránke školy,  

• uverejňovanie fotografií, videonahrávok, vystúpení žiaka na školských akciách (napr. 

Deň matiek, Deň detí a iné) na nástenkách školy a webovej stránke školy (vrátane 

Facebookovej stránky školy zriadenej za týmto účelom,  

• zasielanie noviniek (newsletterov) ohľadom pripravovaných školských podujatí, 

školských akcii a mimoškolských akcií  



• zverejňovanie výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského 

zariadenia, príp. na webovom sídle Informačného systému športu resp. webovom sídle 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu meno, priezvisko, rok 

narodenia, trieda, názov školy. 

Prevádzkovateľ môže za týmto účelom osobné údaje spracúvať, získavať, zhromažďovať, 

zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať, 

premiestňovať, uchovávať, blokovať, likvidovať, zverejňovať a môže v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov poveriť sprostredkovateľa alebo inú tretiu osobu ich 

spracovaním. 

 NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.  

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS? 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a 

to buď písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu uvedenú na 

webom sídle prevádzkovateľa: www.Preschool.sk alebo osobne. 

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje detí získané od zákonných zástupcov na vyššie uvedené účely sa 

uschovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ v súlade so zásadami 

zákona o ochrane osobných údajov takto získané osobné údaje bezodkladne vymaže po 

odpadnutí účelu ich spracúvania. V prípade, ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním 

osobných údajov, Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje získané od dotknutej osoby 

v zmysle zákonných lehôt. 

 
B. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ BEZ SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY 

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať osobné údaje na 

nasledujúce účely: 

A) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov 

a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (povinnosti vo vzťahu k finančnej správe, 

účtovné doklady a pod.); 

http://www.preschool.sk/


B) oprávnený záujem Prevádzkovateľov (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľov); 

C) plnenie zmluvných povinností. 

Prevádzkovateľ môže za týmto účelom osobné údaje spracúvať, získavať, zhromažďovať, 

zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať, 

premiestňovať, uchovávať, blokovať, likvidovať, zverejňovať a môže v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov poveriť sprostredkovateľa alebo inú tretiu osobu ich 

spracovaním. 

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje získané na účely plnenia zmluvných povinností sú Prevádzkovateľom 

spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej 10 rokov po ukončení zmluvného 

vzťahu alebo poskytnutie posledného plnenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, 

najmenej však do vysporiadania všetkých vzájomných práv a záväzkov.  

Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu 

vyžadovanú príslušným právnym predpisom (najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov). 

Osobné údaje spracúvané na účely plnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa sú 

spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu.  

 

C. TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych 

záväzkov, na požiadanie orgánov štátnej správy či pre uplatnenie práv a oprávnených 

záujmov Prevádzkovateľov. 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tiež Sprostredkovateľom, ktorí pre 

Prevádzkovateľov vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v 

oblasti účtovníctva.  

 

D. ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA 

Prevádzkovateľ osobné údaje do zahraničia neodovzdáva. 



E. AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ? 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce 

práva: 

a) Právo na informácie 

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré 

stanovuje Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je 

Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe 

poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo 

v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej 

a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Informácie je povinný 

poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, 

v akej bola podaná žiadosť. 

b) Právo na prístup k údajom 

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, 

táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené 

zákonom.   

c) Právo na opravu 

Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak 

Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.  

d) Právo na vymazanie 

V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má 

osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov.  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá 

osoba uplatnila právo na výmaz a ak:  

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov 

vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 



- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené 

dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie 

osobných údajov, 

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 

- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť 

zákonnú povinnosť a údaje vymazať.  

e) Právo na obmedzenie spracúvania 

V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má 

dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej 

osobných údajov.  

Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak: 

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale 

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či 

oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby. 

Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným 

spôsobom ich spracúvať nemôže.  

f) Právo na prenosnosť údajov 

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu 

danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol 

vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.  

g) Právo namietať 



Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných 

údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.  

h) Právo odmietnuť profilovanie 

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom 

automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  

Dotknutým osobám Prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčuje, nekladie im prekážky. Preto 

vytvoril systém, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva, 

a tento sa bude snažiť zdokonaľovať.  

 

Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú 

poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom 

podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, e-mailom alebo 

zverejnením na webovom sídle.  

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či 

uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky 

na adresu uvedenú na webovom sídle prevádzkovateľa: www.Preschool.sk 

F. ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú 

ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred 

ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi 

osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne 

prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

http://www.preschool.sk/
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