Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačného systému spracovania osobných údajov je Základná umelecká škola, Námestie
hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO 35 544 651 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné
údaje za podmienok uvedených nižšie.
Zodpovedná osoba:

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ prevádzkuje informačný systém s osobnými údajmi žiakov a ich zákonných zástupcov za
účelom:
−
−
−

vedenie pedagogickej dokumentácie,
organizovanie a zabezpečenie školských aktivít,
prezentácia školských aktivít.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Pre potreby vedenia pedagogickej dokumentácie prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje žiakov a ich
právnych zástupcov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese
trvalého pobytu,
rodné číslo,
štátna príslušnosť,
fyzické zdravie a duševné zdravie,
mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
študijné výsledky,
meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu,
adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mailová adresa).

Pre potreby organizovania a zabezpečenia školských aktivít (exkurzie, výlety, súťaže a pod.) po predchádzajúcom
súhlase právneho zástupcu s účasťou žiaka na školskej aktivite prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje
žiakov:
-

meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia,
rodné číslo,
identifikácia zdravotnej poisťovne,
informácie o zdravotnom stave.

Pre potreby prezentácie školských aktivít v priestoroch budovy školy prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné
údaje žiakov:
-

meno a priezvisko,
navštevovaná trieda,
zverejňovaná výtvarná alebo literárna práca,
fotografia.

Pre potreby prezentácie školských aktivít na internetovej stránke školy prevádzkovateľ spracúva nasledovné
osobné údaje žiakov:
-

meno, priezvisko a navštevovaná trieda,
fotografická dokumentácia školských aktivít (bez identifikácie osôb).

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

−
−
−

zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
vyhláška Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení
neskorších predpisov;
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (oprávnený záujem prevádzkovateľa – prezentácia školy).

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia získaných osobných údajov:
−
−
−
−

Ministerstvo školstva SR;
komerčné poisťovne – poistenie žiakov;
dopravcovia – zabezpečenie dopravných služieb spojených so školskými akciami;
ubytovacie zariadenia – zabezpečenie ubytovania spojeného so školskými akciami.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje žiakov a ich právnych zástupcov sú uchovávané nasledovne:
-

triedne knihy, klasifikačné hárky - 10 rokov;
katalógové listy žiaka – do veku 60 rokov žiaka;
osobné údaje právnych zástupcov žiaka – do ukončenia školskej dochádzky;
výtvarné alebo literárne práce – do ukončenia školskej dochádzky,
fotografická dokumentácia bez identifikácie osôb – bez obmedzenia.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo
príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu
osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto
práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
b) mailom na adresu elektronickej pošty: zuskch@gmail.com,
c) telefonicky na čísle: +421-56-6285980.

