
Ochrana osobných údajov - § 60 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov), 
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) 
 
Identifikačné údaje: Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 
   Kutnohorská 675/20 

967 01 Kremnica 
IČO: 00163082 
 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Jana Bieleschová  
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým      
postihnutím internátna 

       Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica 
       Telefón: 045 6743 696 
       E-mail: sekretariat@skolaprespm.sk 
 
Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: 
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica môže 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov - § 7 získavať osobné údaje len na konkrétne 
určený, výslovne oprávnený účel (daný zákonom, vyhláškou, smernicou, nariadením 
a podobne). Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto 
účelom.  
 
Kontaktné údaje školy: Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 
   Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica 
 
Informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných 
údajov: 
Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov alebo došlo k porušeniu zákona v oblasti ochrany osobných údajov. 
Konanie je neverejné. 
Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby, alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá 
na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, alebo bez návrhu. 
 
Návrh na začatie konania musí obsahovať: 

a) Meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, 
b) Označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého 

pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 
c) Predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov 

porušené, 
d) Dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 
e) Kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej 

hlavy zákona o ochrane osobných údajov, ak si takého právo dotknutá osoba uplatnila, 
alebo uvedenia dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného 
práva, ak návrh podala dotknutá osoba. 
 

mailto:sekretariat@skolaprespm.sk


Návrh na začatie konania sa predkladá na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27 (viac informácií na www.dataprotection.gov.sk). 
Vzor návrhu na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov. 
 
Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa 
dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvanie: 
 
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa (Stredná odborná škola pre žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna Kremnica – kontaktné údaje uvedené vyššie) potvrdenie 

o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, rovnako má právo na doplnenie neúplných 

osobných údajov - § 22 zákona o ochrane osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov. 

Dôvody na uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov sú uvedené v § 24 

ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. 
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