
Ochrana osobných údajov 

 

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na ochranu osobných údajov 
spracúvaných zo strany Súkromnej základnej školy s materskou školou Marie 

Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava – Lamač, IČO: 30 804 663 (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“ alebo „my“). 

 

2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú najmä aké druhy osobných údajov sú 

z našej strany spracúvané a akým spôsobom sú tieto prijímané, uchovávané, vyuţívané 
a zhromaţďované pri Vašom vyuţívaní našich sluţieb. 

 

3. Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

4. Za Vami poskytnuté osobné údaje zodpovedáme primárne my, pričom nás v súvislosti 

s ochranou osobných údajov môţete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom niţšie 

uvedených kontaktných údajov, a to osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-

mailovej komunikácie: 

Súkromnou základnou školou s materskou školou Marie Montessori  

Borinská 23, 841 03 Bratislava – Lamač 
IČO: 30 804 663  

 

kontakt: e-mail: info@montessori.sk, tel. č.: 0911 542 039. 

 

Kontakt na zodpovednú osobu v spojitosti s ochranou osobných údajov nájdete, v prípade 

ak bola určená, na webovej stránke školy v sekcii kontakt. 

 

 
Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy: 

1. V prípade, ţe ste sa rozhodli prihlásiť svoje dieťa na našu školu, škola má v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), povinnosť o dieťati a jeho zákonom 
zástupcovi spracúvať osobné údaje.  

2. Osobnými údajmi spracúvanými na základe zákonu sú najmä osobné údaje v rozsahu: 

Dieťa (ţiak): meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo 

adresa kde sa ţiak obvykle zdrţiava, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje 

o fyzickom a duševnom zdraví ţiaka, údaje o mentálnej úrovni vrátane výsledkov 
pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostike 

Zákonný zástupca: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa miesta 

kde sa zákonný zástupca obvykle zdrţiava, ak sa zdrţiava mimo adresy trvalého pobytu. 

3. V prípade udelenia Vášho súhlasu môţeme spracúvať osobné údaje o ţiakoch a/alebo 

ich zákonných zástupcoch aj v rozsahu obrazových alebo audiovizuálnych záznamov 

konkrétnej osoby. Udelením súhlasu nám tieţ môţete umoţniť zverejňovanie týchto 
údajov na sociálnej sieti www.facebook.com, na našom webovom sídle, prípadne na 

inom mieste podľa obsahu Vášho súhlasu. 

mailto:info@montessori.sk
http://www.facebook.com/
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Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné, a neudelením 

súhlasu nebudete nijak obmedzení na moţnosti prihlásiť sa do školy, resp. priamo vo 

vzdelávacom procese. 

4. Škola v svojich priestoroch tieţ spracúva osobné údaje prostredníctvom bezpečnostného 

kamerového systému, ktorý osobné údaje spracúvajú v rozsahu obrazových záznamov 

o dotknutej osobe, ktorá sa nachádza v zábere tej-ktorej kamery. Škola uvedené osobné 
údaje spracúva na základe oprávneného záujmu v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

o ochrane osobných údajov. Oprávneným záujmom školy je v tomto prípade  ochrana 

zdravia a majetku. Obrazové záznamy škola spracúva po dobu 30 dní, pričom 

v individuálnych odôvodnených prípadoch môţe byť táto doba predĺţená ak je takéto 

spracúvanie nevyhnutné na účel ochrany našich oprávnených záujmov, resp. záujmov 
tretej strany, pričom sa tieto naďalej uchovávajú len na nevyhnutnú dobu.  

5. Škola môţe osobné údaje ţiakov a ich zákonných zástupcov spracúvať aj na základe 

iného právneho základu, v inom rozsahu a za iným účelom, pričom však pred kaţdým 

takýmto spracúvaním dôkladne poučí o týchto skutočnostiach dotknutú osobu. 
 
Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov Žiaka. 
 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Ţiaka si tento, resp. jeho zákonný zástupca, 

môţe uplatniť najmä nasledovné práva (dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej osobné 

údaje sú zo strany školy): 

 

1. právo na prístup k osobným údajom. Na základe ţiadosti dotknutej osoby vystaví 

škola potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej 

týkajú. Pokiaľ škola tieto údaje spracúva, vystaví na základe ţiadosti kópiu týchto 

osobných údajov dotknutej osoby. Spolu s vyššie uvedeným budú dotknutej osobe 

poskytnuté aj informácie najmä o účele tohto spracúvania, kategórii spracúvaných 

osobných údajov, identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli 

osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov,  informácie o zdroji 

z ktorého boli tieto získané a informácie o existencií automatizovaného 

individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania. 

 

Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, 
o ktoré dotknutá osoba poţiada, bude škola účtovať poplatok zodpovedajúci 

administratívnym nákladom, ktoré jej v súvislosti s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba 

poţiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v beţne 

pouţívanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepoţiada o iný spôsob. 

  

2. právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o dotknutej osobe eviduje škola 

nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných 

osobných údajov. Škola vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez 

zbytočného odkladu po tom, čo ho o to dotknutá osoba poţiada. 

  

3. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, za 

predpokladu, ţe:  

a. osobné údaje uţ nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali; 

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 6, 

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

alebo 
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f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou sluţieb informačnej 

spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.  

 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, ţe je ich 

spracúvanie potrebné:  

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 

moci zverenej škole, 

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo 

historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, ţe právo 

na výmaz znemoţní alebo závaţným spôsobom sťaţí dosiahnutie cieľov 

takéhoto spracúvania, alebo 

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Škola vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe ţiadosti, a to bez 

zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, ţe ţiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 

  

4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6, a to počas 

obdobia umoţňujúceho škole overiť správnosť osobných údajov; 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba ţiada namiesto výmazu 

osobných údajov obmedzenie ich pouţitia; 

c. Škola uţ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov; 

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe 

oprávneného nároku školy, a to aţ do overenia, či oprávnené dôvody na 

strane školy prevaţujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

Pokiaľ dotknutá osoba ţiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, škola nebude 
bez súhlasu dotknutej osoby s dotknutými údajmi vykonávať ţiadne spracovateľské 

operácie, okrem uchovávania alebo ich vyuţitia na uplatnenie právnych nárokov. 

  

V prípade, ţe obmedzenie spracúvania osobných údajov má byť zrušené, škola o tejto 

skutočnosti vopred informuje dotknutú osobu. 
 

5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných 

údajov, ktoré poskytla škole, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi v beţne pouţívateľnom a strojovo čitateľnom formáte za 

predpokladu, ţe osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo 

na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných 

prostriedkov.  

 

 

6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných 

údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môţe 

namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:  

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu školy, 

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, 
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c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na 

štatistické účely. 

 

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho 

marketingu podľa bodu b) tohto odseku, jej osobné údaje škola nemôže ďalej spracúvať.  

 
Škola doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Škola nesmie ďalej spracúvať osobné 

údaje, ak nepreukáţe nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, 

ktoré prevaţujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie 

právneho nároku. 

 
Dotknutá osoba má právo u školy kedykoľvek namietať rozhodnutie školy, ktoré má 

právne účinky dotýkajúce sa dotknutej osoby, alebo ju významne ovplyvňujú, ak sa 

také rozhodnutie vydá výlučne na základe automatizovaného spracúvania jej 

osobných údajov. Dotknutá osoba má právo ţiadať školu o preskúmanie vydaného 

rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom  škola 

je povinná ţiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to neautomatizovaným spôsobom, t.z. 
rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Dotknutá osoba nemá toto právo iba 

v prípade, ak je automatizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy 

alebo plnenie zmluvy medzi školou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie 

vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia 
zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak dotknutá 

osoba na automatizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.  

 

7. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje o tejto osobe spracúvané na základe 

udeleného súhlasu. 

 
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním školy so svojou poţiadavkou 

akýmkoľvek zvoleným spôsobom, prípadne kontaktovaním zodpovednej osoby, ak táto bola 

určená. (kontaktné údaje na zodpovednú osobu, ak bola určená, nájdete na webovej stránke 

školy, v oddelení „Ochrana osobných údajov“). 

  

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu nie je jeho 
odvolaním dotknutá v rozsahu spracúvania pred odvolaním tohto súhlasu. 

  

8. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, ţe boli porušené jej 

práva v oblasti ochrany osobných údajov.  

  

9. S Vašimi osobnými údajmi podľa vyššie uvedeného môţu dôjsť do styku, okrem 

poverených zamestnancov školy, nasledovný príjemcovia: 

 

- Winking s. r. o., IČO: 44 363 231 

- Atlantis Systems, s.r.o., IČO: 35 844 230 

- Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, 

Írsko, viac o ochrane súkromia spoločnosti Facebook nájdete tu: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

- IQ-tec s.r.o., IČO: 45 999 911 

- Miestny úrad mestskej časti Bratislava Lamač, IČO: 00 603 414 

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

- AMOS EDU s.r.o., IČO: 47 326 824 

- ASC Applied Software Consultants, s.r.o., IČO: 31361161  

 

https://www.facebook.com/about/privacy/
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