OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27.
apríla 2016 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) (ďalej len ako „GDPR“)
a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako
„zákon č. 18/2018 Z.z. o OOÚ“).

Identifikačné a kontaktné údaje SPU:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len „SPU“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné
údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných
predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 74 Nitra
IČO: 00397482
e-mail: verejnost@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4111

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):
Ing. Karin Domianová
e-mail: zodpovedna.osoba@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5754

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR
Účely a právny základ spracúvania osobných údajov v Slovenskej poľnohospodárskej
knižnici pri SPU v Nitre
Z dôvodu poskytovania knižnično-informačných služieb pedagogickým zamestnancom, vedeckým
zamestnancom, študentom a iným používateľom Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre (ďalej
len „Knižnica“) a zabezpečovania práva na informácie musíme v zmysle osobitných predpisov zabezpečovať
evidenciu (aktívnych) používateľov Knižnice a ich identifikačné a kontaktné údaje. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je najmä plnenie zákonnej povinnosti Knižnice a verejný záujem. Knižnica
nespracúva žiadnu z osobitných kategórií osobných údajov.

NA ÚČELY POSKYTOVANIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Oprávnený záujem (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Plnenie úloh vo verejnom záujme (Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)
Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
- zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z. (zákon 126/2015 Z.z. o knižniciach).
Doba uchovávania/vymazania údajov: počas trvania právneho vzťahu a 2 roky po skončení

NA ÚČELY REGISTRÁCIE A UCHOVÁVANIA ZÁVEREČNÝCH A KVALIFIKAČNÝCH
PRÁC, A EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Knižnica zodpovedá za zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti,
za ich ročnú aktualizáciu a správnosť.
- zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
§ 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o OOÚ
Kategória príjemcov: MŠVVaŠ SR
Doba uchovávania/vymazania údajov: 70 rokov

NA ÚČEL SPRACOVANIA ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov
Kategória príjemcov: daňové úrady
Doba uchovávania/vymazania údajov: 10 rokov

NA ÚČEL OCHRANY MAJETKU, PORIADKU A BEZPEČNOSTI
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Oprávnený záujem (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní a okresné úrady
Doba uchovávania/vymazania údajov: kamery do 15 dní

NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Štatistické účely podľa článku 89 GDPR
Po skončení Vašej registrácie a uplynutí doby, počas ktorej uchovávame osobné údaje, sú niektoré údaje ďalej
spracované na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe
Kategória príjemcov: MK SR

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM (Článok 15)
1. Dotknutá osoba má právo získať od SPU potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 účely spracúvania;
 kategórie dotknutých osobných údajov;
 príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté
 ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá
na jej určenie;
 existencia práva požadovať od SPU opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
2. SPU poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá
osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 16)
Dotknutá osoba má právo na to, aby SPU bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 17)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť na SPU bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa jej týkajú, a SPU je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto
dôvodov:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému SPU podlieha;

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 18)
1. Dotknutá osoba má právo na to, aby SPU obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
2. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, SPU informuje pred tým, ako
bude obmedzenie spracúvania zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 20)
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla SPU, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
bez toho, aby jej SPU, ktorej sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak:
 sa spracúvanie zakladá na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
 ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos
osobných údajov priamo od SPU k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(Článok 77 / § 100)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba
právo podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR,
ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.
Vyššie uvedené práva možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.
Zodpovednej osobe taktiež možno oznámiť únik osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa
spracúvania osobných údajov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Ďalšie informácie o Vašich právach môžete získať aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane
osobných údajov alebo na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk).

