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Spracúvanie osobných údajov našich študentov a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto 

by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. 

 

Kto spracováva osobné údaje študentov?  

Slovenská zdravotnícka univerzita, IČO: 00165361, Limbová 12, 833 03 Bratislava spracováva osobné 

údaje študenta ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov sme vymenovali zodpovednú  osobu.  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

e-mail: gdpr@szu.sk 

korešpondenčná adresa: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 
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Aké osobné údaje študenta ako prevádzkovateľ spracúvame?  

Spracúvame osobné údaje študenta v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä meno, 

priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, údaje dôležité na posúdenie zdravotnej 

spôsobilosti na štúdium.  

 

Na akom právnom základe a na aký účel osobné údaje študenta spracúvame?  

Osobné údaje študenta v nevyhnutnom rozsahu prevádzkovateľ spracúva priamo na základe zákona  

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z.z.  

o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na plnenie zákonných povinností a plnenie 

úloh realizovaných vo verejnom záujme. Pre tieto účely je poskytnutie osobných údajov študentom 

zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nemôže byť poskytnuté štúdium a služby s ním súvisiace.  

 

Sú alebo budú osobné údaje študentov poskytované iným príjemcom?  

Osobné údaje študentov sú a budú poskytované iným príjemcom preverených a zmluvne zaviazaných, 

ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše 

potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali. 

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše 

osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností alebo ide o našich vlastných 

zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.   

 

Budú osobné údaje študenta prenášané do tretích krajín?  

Prenos osobných údajov študentov do tretích krajín nie je zamýšľaný.  

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje študenta?  

Osobné údaje študenta prevádzkovateľ archivuje a uchováva v súlade s registratúrnym plánom. 
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Aké má študent práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?  

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. má právo: 

 

a) požadovať prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 

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

b) písomnou žiadosťou žiadať opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to 

aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, 

c) na základe písomnej žiadosti žiadať o výmaz osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, 

aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (po uplynutí 

zákonnej doby), a za dodržania zákonných podmienok. 

d) písomnou žiadosťou požadovať obmedzenie spracúvania - dotknutá osoba má právo, aby 

prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov.  Obmedzenie spracúvania bude znamenať, 

že sa s vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len 

za predpokladu, že na to dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z 

dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú 

na zváženie ďalšieho postupu. 

e) písomnou žiadosťou namietať proti spracovávaniu - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie 

osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie 

f) písomnou žiadosťou požadovať prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo na prenos  

osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,  

g) písomnou žiadosťou odvolať súhlas – ak bol udelený súhlas  so spracúvaním osobných údajov 

dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však samo osebe 

neznamená, že doteraz spracúvané osobné údaje sú spracúvané nezákonne, 

h) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.  

 

V prípade nejasností alebo nespokojnosti privítame, ak sa pred podaním sťažnosti obrátite na nás 

a spoločne vzniknutý problém vyriešime. 

 

Dochádza pri spracúvaní osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu?  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 

profilovania.  

 

 

 


