
 GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 
web: horvatha.edupage.org 
kontakt: +421 2 43 41 30 68 

 

Informačná povinnosť pre zákonných zástupcov 

Ochrana osobných údajov 

 

 

Vážený žiak, zákonný zástupca, 

aby ste mohli navštevovať našu školu, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje. 

1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje žiakov je Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana 

Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062, zastúpený – Mgr. Marta Jankovičová, riaditeľka (ďalej 

len my). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na zodpovednaosoba@horvatha.sk. 

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?  

Aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť o prijatie, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu 

meno, priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

meno zákonného zástupcu, priezvisko zákonného zástupcu, adresa zákonného zástupcu, kontakt na 

zákonného zástupcu, podpis zákonného zástupcu. 

 Aby ste mohli navštevovať našu školu, a aby sme si splnili všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, 

spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, 

adresa, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, zaradenie do triedy, údaje o fyzickom zdraví a 

duševnom zdraví, údaje o zdravotnom stave, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickej a 

špeciálnopedagogickej diagnostiky, údaje na lekárskom potvrdení, fotografia - na základe 

informovaného súhlasu,  nasledovné osobné údaje o vašich zákonných zástupcoch v rozsahu titul, 

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, podpis.  

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vašej účasti na vzdelávacom programe našej školy a splnenie 

si našich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú zo školského zákona a iných právnych predpisov. 

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vašej účasti na mimoškolských aktivitách, ako napr. 

krúžky, lyžiarske zájazdy, výlety a exkurzie, súťaže a olympiády, mobilita. S vašim súhlasom 

zverejňujeme vaše fotografie zo školských podujatí na našom webovom sídle a na nástenkách školy. 

4. Aký je náš oprávnený záujem?  

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove 

v učebniach informatiky číslo 28 a 33.  

5. Ako nám môžete dať súhlas?  

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nevyplývajú priamo zo zákona nám vy, príp. váš 

zákonný zástupca, môže dať podpísaním vyhlásenia v listinnej forme. 
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6. Ako môžete súhlas odvolať?  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Po odvolaní 

súhlasu sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. Súhlas môžete odvolať  

 zaslaním oznámenia na email zodpovednaosoba@horvatha.sk. 

 zaslaním oznámenia poštou na adresu školy;  

 odovzdaním oznámenia riaditeľovi školy. 

7. Komu vaše údaje poskytujeme?  

Na základe osobitného právneho predpisu alebo za účelom plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné 

údaje nasledovným subjektom:  

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania  

 Zriaďovateľ školy BSK 

 Zdravotná poisťovňa na účely úrazového poistenia žiaka  

 CKM SYTS, TransData s.r.o. (za účelom vydania ISIC karta) 

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?  

Evidencia žiakov  

 Osobný spis žiaka sa uschováva po dobu 10 rokov. 

 Katalógový list žiaka po dobu 65 rokov od narodenia. 

 Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí žiaka po dobu 5 rokov.  

 Dokumenty o dochádzke žiaka sa uchováva po dobu 3 rokov.  

 Rozhodnutia o prerušení dochádzky žiaka sa uchovávajú po dobu 5 rokov.  

 Protokoly o maturitnej a komisionálnej skúške sa uchovávajú po dobu 20 rokov. 

 Záznamy o žiakoch(pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa) sa uchovávajú po dobu 

5 rokov. 

 Dokumenty týkajúce sa rodičovského združenia sa uchovávajú po dobu 5 rokov. 

Evidencia úrazov  

 Dokumenty o ľahkých úrazoch sa uchovávajú po dobu 5 rokov.  

 Dokumenty o ťažkých úrazoch sa uchovávajú po dobu 5 rokov.  

 Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví sa uchovávajú 

po dobu 5 rokov.  

 Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov sa uchovávajú po dobu 5 rokov. 

 Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov sa 

uchovávajú po 5 rokov.  
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Mobilita študentov  

Dokumenty týkajúce sa štúdia žiaka v zahraničí sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Kam prenášame vaše 

osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. 

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Ak účel spracúvania osobných údajov 

skončí, osobné údaje už ďalej nespracúvame. V súčasnosti nevykonávame automatické spracúvanie. 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v programe 

 MS Office  

 aSc Agenda  

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?  

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje. Aby sme zabezpečili ich ochranu, prijali sme 

potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom zachovania bezpečnosti spracúvania osobných 

údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, zničením, neautorizovanou úpravou. Dokumenty spracúvané 

v elektronickej forme sú zabezpečené heslom. Dokumenty v listinnej forme sú uložené  

v uzamykateľných skriniach v uzamykateľných priestoroch školy. Prístup k osobným údajom majú len 

oprávnené osoby, ktoré sú pravidelne školené. Budova školy je zabezpečená alarmom. 

14. Aké práva máte ako  dotknutá osoba?  

 Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR 

 Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR 

 Právo na opravu vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR 

 Právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 GDPR 

 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov  

Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej 

úpravy. 

Naším dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Tieto zásady 

nadobúdajú platnosť 25. 05. 2018. 

 

 

 

 

V Bratislave 25. 05. 2018 ........................................................ 
 Mgr. Marta Jankovičová 
 riaditeľka 


