SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle § 13 ods. 1 a 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného od 25. 05. 2018
a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko: ...............................................................................
Trvalý pobyt:.........................................................................................
Prevádzkovateľ:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Palackého č. 1, 811 02
Bratislava, IČO: 31821979
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem slobodne a dobrovoľne súhlas prevádzkovateľovi
so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: podľa osobitného zákona o vysokých
školách § 58 ods. 4, § 73 ods. 3 a 4 - osobné údaje z prijímacieho konania a nadväzujúce
osobné údaje: fotografia, akademický rok štúdia, (rok štúdia), študijný odbor, študijný
program, prerušenie alebo skončenie štúdia, rok ukončenia štúdia, titul, študijné výsledky –
klasifikačné hodnotenie, vážený študijný priemer, počet kreditov, číslo diplomu, poskytnutie
štipendia, výška školného a jeho uhradenie, jazyk v ktorom študujem.
Účel spracovania osobných údajov: zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely)
- informovanie o priebehu štúdia, zverejnenie na výveskách školy, na webovom sídle školy v
Bratislave, v publikáciách VŠ v Bratislave a detašovaných pracoviskách
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu (§
5 písm. g) zákona o ochrane os. údajov).
K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.
Osobné údaje v zmysle § 73 ods. 6 zákona o vysokých školách môžu byť poskytnuté
členom akademickej obce vysokej školy a VŠZaSP sv. Alžbety ich môže poskytnúť iným
oprávneným subjektom v záujme uplatňovania práv a výhod študenta súvisiacich
s používaním preukazu študenta, ISIC preukazu len po dobu trvania štúdia.
Osobné údaje:
- vedené v dokumentácii je VŠ povinná uložiť na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia
podľa osobitného predpisu,
- uchovávané po skončení účelu: 5 – 10 rokov podľa registratúrneho plánu;
- v registri študentov môžu byť spracovávané 50 rokov od skončenia štúdia dotknutej
osoby

Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že som bola oboznámená so svojimi právami:
a) kedykoľvek odvolať súhlas (písomnou formou na adresu prevádzkovateľa, uvedenú v
tomto súhlase, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, pričom spracúvanie
osobných údajov do odvolania súhlasu je legálne; súhlas platí po dobu môjho štúdia),
b) na informáciu o spracúvaní osobných údajov,
c) na prístup k osobným údajom

d)
e)
f)
g)
h)
i)

na opravu osobných údajov,
na výmaz osobných údajov,
na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
na prenosnosť osobných údajov,
namietať spracúvanie osobných údajov
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,

Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že poskytované osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli
poskytnuté slobodne.

................................................
podpis dotknutej osoby

