ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VYSOKOU ŠKOLOU MANAŽMENTU
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, so sídlom Bezručova 64, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 901 (ďalej len
„VŠM“), pristupuje k ochrane osobných údajov veľmi seriózne a dôsledne dbá na ochranu osobných údajov,
ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.
Na tomto mieste by sme Vás preto chceli informovať o niektorých aspektoch spracúvania osobných údajov VŠM
a Vašich súvisiacich právach.
o Ako môžete VŠM v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kontaktovať?
VŠM je možné v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kontaktovať nasledovne:
•
•
•
•

na adrese sídla: Vysoká škola manažmentu, Bezručova 64, 911 01 Trenčín;
na korešpondenčnej adrese: Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Panónska cesta 17,
851 04 Bratislava;
e-mailom na adrese: osobneudaje@vsm.sk
u zodpovednej osoby, ktorou je: Ing. Antónia Valašíková

o Kto je v rámci VŠM zodpovednou osobou?
Zodpovednou osobou v rámci VŠM je:
Ing. Antónia Valašíková, e-mail: osobneudaje@vsm.sk
Medzi úlohy zodpovednej osoby patrí najmä:
1)
2)
3)
4)
5)

o

poskytovanie informácií a poradenstva VŠM a zamestnancom VŠM, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, o ich zákonných povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov;
monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov VŠM so zákonom a s pravidlami VŠM v súvislosti
so spracúvaním osobných údajov;
spolupráca s dozorným orgánom;
poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a
monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35;
plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 a podľa potreby aj konzultácie
v akýchkoľvek iných veciach.

Ako postupuje VŠM pri uplatňovaní Vašich práv?
VŠM na základe Vašej žiadosti poskytne všetky informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných
údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Informácie sa poskytujú
písomne alebo inými prostriedkami, a ak je to vhodné aj elektronickými prostriedkami. Ak podáte žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ
nepožiadate o iný spôsob.
VŠM Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti pri výkone Vašich
práv bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená
lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a
počet žiadostí. VŠM je však povinná informovať Vás o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.
Ak VŠM neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, je povinná Vás bezodkladne, a najneskôr do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému
orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.
VŠM je povinná poskytnúť Vám všetky informácie a prijať potrebné opatrenia bezplatne. Ak budú Vaše
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žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, VŠM môže buď:
účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na
oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
odmietnuť konať na základe žiadosti.
o Aké sú Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi?
Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov VŠM nasledovné práva:
1.

Právo požadovať od VŠM prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú:
Máte právo získať potvrdenie o tom, či VŠM spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
Pokiaľ VŠM Vaše osobné údaje spracúva, máte právo zistiť, ktoré Vaše údaje sú VŠM spracúvané,
a právo na nasledovné informácie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

informácia o tom, na aké účely VŠM Vaše osobné údaje spracúva;
aké kategórie Vašich osobných údajov VŠM spracúva;
komu boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
predpokladaná doba, po ktorú bude VŠM Vaše osobné údaje uchovávať;
informáciu o tom, ktoré z tu uvedených práv sa na Vás vzťahujú;
informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
informáciu o tom, odkiaľ VŠM získala Vaše osobné údaje, pokiaľ ste jej ich neposkytli priamo
Vy;
informáciu o tom, či sa na Vaše osobné údaje vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania;
informáciu o primeraných zárukách bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa
tieto prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

VŠM Vám na základe využitia práva na prístup k Vašim osobným údajom poskytne kópiu osobných
údajov, ktoré spracúva.
Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, kontaktujte VŠM na
ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.
2.

Právo požadovať opravu osobných údajov:
Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré VŠM spracúva, nie sú správne, máte právo na to, aby
VŠM tieto Vaše nesprávne osobné údaje opravila. K spracúvaniu nesprávnych osobných údajov môže
dôjsť napríklad v prípade zmeny Vášho priezviska alebo adresy.
Takisto máte právo na doplnenie Vašich osobných údajov, ktoré VŠM spracúva, ak sú neúplné.
Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás VŠM spracúva, kontaktujte
VŠM na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

3.

Právo na vymazanie osobných údajov:
Máte právo dosiahnuť, aby VŠM vymazala bez zbytočného odkladu osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
1)
2)
3)
4)
5)

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich VŠM získala alebo spracúvala;
odvolali ste súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a neexistuje iný právny základ na
ich spracúvanie VŠM;
využili ste právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na ich spracúvanie;
VŠM spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne;
VŠM má zákonnú povinnosť Vaše osobné údaje vymazať.
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Pokiaľ VŠM zverejnila Vaše osobné údaje, na ktorých vymazanie máte právo, VŠM v primeranom
rozsahu zabezpečí výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópií a replík.
Vaše právo na vymazanie sa však nebudete môcť uplatniť v prípadoch, ak VŠM spracúva Vaše osobné
údaje, ktoré sú potrebné:
a)
b)

c)
d)

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému VŠM podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že uplatnenie Vášho práva znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás VŠM spracúva, kontaktujte
VŠM na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.
4.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo žiadať, aby VŠM obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov:
1)
2)
3)
4)

na čas, kým VŠM overuje správnosť Vašich spracúvaných osobných údajov, ak ste túto
správnosť namietli;
namiesto vymazania, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov VŠM nezákonné;
na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, i keď ich už VŠM na účely spracúvania nepotrebuje;
na čas, kým sa overuje, či oprávnené dôvody na strane VŠM prevažujú nad Vašimi
oprávnenými záujmami, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe a Vy ste
namietli ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich
môže VŠM len uchovávať.
Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o Vás VŠM
spracúva, kontaktujte VŠM na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.
5.

Právo na prenosnosť osobných údajov:
Pokiaľ VŠM vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov automatizovanými prostriedkami
a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase, alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov VŠM
založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a VŠM, máte právo na prenos takýchto Vašich osobných
údajov.
Právo na prenos Vašich osobných údajov spočíva v tom, že môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste
poskytli VŠM, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude
spracúvať. Máte takisto právo, aby ich inej osobe, ktorá ich bude spracúvať, preniesla priamo VŠM,
pokiaľ je to technicky možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že tieto
budú VŠM automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania VŠM.
Pokiaľ chcete využiť Vaše právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré o Vás VŠM spracúva,
kontaktujte VŠM na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.

o

Ako môžete odvolať súhlas, ktorý ste VŠM poskytli na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Pokiaľ VŠM spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste jej poskytli, tento súhlas môžete
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kedykoľvek odvolať.
Váš súhlas odvoláte vyplnením nasledovného formulára: online formulár
Pokiaľ preferujete iný spôsob odvolania súhlasu, môžete ho odvolať aj:
•

•

zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle,
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, v ktorom uvediete, že Váš súhlas so spracúvaním osobných
údajov odvolávate;
zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk, v ktorom uvediete, že Váš súhlas so spracúvaním
osobných údajov odvolávate.

Prosím, vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných
údajov, ku ktorému došlo na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.
o

Kedy a ako môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov VŠM?

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie
uskutočňuje:
1)
2)
3)

na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VŠM;
na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na účel oprávnených záujmov VŠM alebo
tretej strany;
na účel priameho marketingu.

Dôsledkom využitia Vášho práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je to, že VŠM ďalej nesmie
spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ:
a) nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, alebo
b) dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Tieto výnimky sa nevzťahujú na spracúvanie na účel priameho marketingu. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje
spracúvané na účel priameho marketingu a Vy ich ďalšie spracúvanie namietnete, VŠM ukončí ich ďalšie
spracúvanie.
Pokiaľ chcete využiť Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o Vás VŠM spracúva,
kontaktujte VŠM na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov.
o Komu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je
vykonávané v súlade so zákonom?
Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov VŠM nie je vykonávané v súlade so zákonom,
môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.
Príslušným dozorným orgánom je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, môžete podať
Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto štáte.
o Vzťahuje sa na mňa a moje osobné údaje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
V rámci VŠM nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho.
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o

Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii?

VŠM nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
o

Aké sú povinnosti poverených osôb vo VŠM, ktoré spracúvajú moje osobné údaje?

Každá poverená osoba je povinná podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez
súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, ak v Nariadení alebo Zákone
nie je uvedené inak, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru.
Zákonná povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku
s osobnými údajmi.
Prístup do informačných systémov na počítačovej sieti majú len poverené osoby, ktoré majú pridelený svoj
osobný identifikátor a osobné heslo, o ktorých sú povinní zachovávať mlčanlivosť a neuchovávať ich spôsobom,
ktorým by mohlo dôjsť k ich sprístupneniu inej osoby.
o

Na aké účely a na akom právnom základe spracúva VŠM Vaše osobné údaje?

VŠM spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:
o

Som študent

-

Prijímacie konanie na VŠM: v rámci ktorého poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom
v prihláške (s výnimkou kontaktných údajov). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie
doručenej prihlášky, na základe ktorej sa začína prijímacie konanie na VŠM, a ktoré VŠM spracúva tieto
osobné údaje na plnenie svojej zákonnej povinnosti.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení, IT, vrátane spoločnosti InterWay, a.s., IČO: 35 728 531, so sídlom Stará
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, ktorá VŠM poskytuje služby Web hostingu.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané do dňa zápisu na VŠM, potom budú spracúvané za
účelom vedenia personálnej zložky študentov a vedenia akademického informačného systému ESO.

-

Kontaktovanie uchádzačov o štúdium: VŠM spracúva Vaše kontaktné údaje v rozsahu (email, tel. č.) za
účelom Vášho ďalšieho kontaktovania (marketingu). Poskytnutie kontaktných údajov nie je nevyhnutné na
spracovanie doručenej prihlášky a preto nemusíte VŠM udeliť súhlas s ich spracovaním, na základe ktorého
ich bude VŠM spracúvať.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté manažmentu VŠM a povereným
zamestnancom VŠM, ktorí pracujú na študijnom oddelení, IT, vrátane spoločnosti InterWay, a.s., IČO:
35 728 531, so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, ktorá VŠM poskytuje služby Web hostingu.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 2 rokov od začiatku akademického roka, na
ktorý ste sa na VŠM prihlásili.

-

Zabezpečenie podporných služieb uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: VŠM spracúva osobné
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údaje o Vašej zdravotnej spôsobilosti, v rozsahu zmenenej zdravotnej spôsobilosti alebo ťažkého
zdravotného poškodenia. Poskytnutie týchto osobných údajov osobitnej kategórie nie je nevyhnutné na
spracovanie doručenej prihlášky a preto nemusíte VŠM udeliť súhlas s ich spracovaním, na základe ktorého
ich bude VŠM spracúvať. Avšak ich poskytnutie je v záujme naplnenia zákonnej povinnosti VŠM vytvárať
všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre
študentov so špecifickými potrebami.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení, IT, vrátane spoločnosti InterWay, a.s., IČO: 35 728 531, so sídlom Stará
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, ktorá VŠM poskytuje služby Web hostingu.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 2 rokov od začiatku akademického roka, na
ktorý ste sa na VŠM prihlásili.
-

Poskytovanie informácií o VŠM: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email,
adresa, prípadne iné údaje ktoré ste uviedli v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na
webovej stránke VŠM, a ku spracovaniu ktorých ste VŠM dali súhlas. Poskytnutie týchto osobných údajov je
nevyhnutné na spracovanie Vašej žiadosti o informáciu a zaslanie informácie. Bez poskytnutia Vášho
súhlasu Vám VŠM nebude môcť poskytnúť informácie o našej škole v rozsahu Vašej otázky / žiadosti.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení a spoločnosti InterWay, a.s., IČO: 35 728 531, so sídlom Stará
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, ktorá VŠM poskytuje služby Web hostingu.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu.

-

Vedenie personálnej zložky študentov: študijné oddelenie VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu
údajov uvedených na potvrdeniach a iných podkladoch o študentoch. Poskytnutie týchto osobných údajov
je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností VŠM, ktoré vyplývajú z ich povahy. Bez poskytnutia
osobných údajov uvedených na potvrdeniach a iných podkladoch o študentoch, ktoré budú tvoriť súčasť
Vašej personálnej zložky, VŠM nebude môcť posúdiť Vaše žiadosti. V niektorých prípadoch VŠM spracúva
Vaše osobné údaje aj na účely oprávnených záujmov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a základnými
právami.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu, vyplývajúcu z registratúrneho plánu VŠM
resp. zo zákona o archívoch.

-

Knižnica: ktorej poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, adresa, kontakt,
vypožičaný titul a dátum vypožičania. Tieto Vaše osobné údaje ako vypožičiavateľa z knižnice VŠM sú VŠM
spracúvané na účel plnenia zmluvného – výpožičného – vzťahu.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
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Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú v knižnici.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania Vášho členstva v knižnici.
-

Agenda študijné oddelenie - Admissions: ktorej poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu potvrdení a tlačív.
Tieto Vaše osobné údaje ako študenta VŠM sú VŠM spracúvané na účel plnenia zákonnej povinnosti VŠM.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení a IT.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 70 rokov.

-

ONLINE ŠTUDIJNÝ PORTÁL – LMS Moodle: Spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, IP adresa užívateľa je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje VŠM, ktorými sú
tvorba výučbových systémov a elektronických kurzov na internete.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení a IT.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu Vášho štúdia na VŠM.

-

Vedenie akademického informačného systému ESO: v rozsahu osobných údajov z prihlášok na štúdium a
dokladov o predchádzajúcom štúdiu. Informačný systém ESO Vám ako študentovi umožňuje prístup do
akademického informačného systému a využívanie všetkých jeho modulov pre status študenta VŠM. Tieto
Vaše osobné údaje ako študenta VŠM sú VŠM spracúvané na účel plnenia zákonnej povinnosti VŠM.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a
športu SR, do Centrálneho registra študentov, Centru vedecko-technických informácií SR, CKM SYTC,
Transdata s.r.o, Wolters Kluwer, cudzineckej polícii, inštitúciám, ktoré realizujú TOEFL a Accuplacer
testovanie, ako aj povereným zamestnancom VŠM, ktorí pracujú na študijnom oddelení, IT a učiteľom
VŠM.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu, vyplývajúcu z registratúrneho plánu VŠM
resp. zo zákona o archívoch.

-

VŠM uploader: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a IP adresa, nakoľko je to
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré je VŠM povinná sledovať v záujme vykonávania internej
kontroly originality písomných prác študentov (najmä bakalárskych a diplomových) a overovania, či pri ich
vypracovaní študentmi nedošlo k plagiátorstvu.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
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pracujú na IT.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 70 rokov.
-

Posudzovanie žiadostí o štipendiá: študijné oddelenie VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu údajov
uvedených v žiadostiach o štipendiá. Tieto Vaše osobné údaje VŠM spracúva za účelom plnenia zákonnej
povinnosti VŠM, vyplývajúcej z §§ 95-97 zákona o vysokých školách.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.

-

Výberové konanie na študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v rámci programu Erasmus+: v rozsahu
osobných údajov uvedených v prihláške, a to na základe Vášho súhlasu. Poskytnutie Vašich osobných údajov
nie je povinné, avšak je nevyhnutné na spracovanie doručenej prihlášky, na základe ktorej sa uskutočňuje
výberové konanie na výmenný pobyt na partnerskú univerzitu.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení a príslušnej partnerskej vysokej škole v zahraničí.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 5 rokov od začiatku akademického roka, na
ktorý ste sa hlásili.
o Dochádza k prenosu mojich osobných údajov do zahraničia alebo medzinárodným organizáciám?
Vaše osobné údaje uvedené v prihláške na výberové konanie na výmenný pobyt na partnerskú
univerzitu v rámci programu Erasmus+ budú zaslané partnerskej univerzite v zahraničí, ktorú ste si zvolili
vo Vašej prihláške.

-

Prihlášky na večerné kurzy: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa,
mesto, email, telefón za účelom evidencie záujemcov o večerné štúdium. Poskytnutie osobných údajov je
založené na Vašom súhlase v súvislosti s Vaším záujmom o navštevovanie niektorého z večerných kurzov,
ponúkaných VŠM. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné, avšak VŠM bez neho nemôže
spracovať Vašu prihlášku na večerný kurz, na ktorý ste sa prihlásili ani organizovať večerné kurzy.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
pracujú na študijnom oddelení.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu.
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o

Som uchádzač o zamestnanie

-

Vedenie predzmluvných rokovaní s uchádzačmi o zamestnanie: v rámci ktorého poskytujete Vaše osobné
údaje v rozsahu uvedenom v nám zaslanom životopise, motivačnom liste a ich prílohách. Právnym základom
spracúvania osobných údajov je Vaša žiadosť, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi
Vami a VŠM, t.j. predzmluvný vzťah medzi Vami a VŠM. Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom
rozsahu je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie pracovnej zmluvy. Bez ich poskytnutia Vás nie je
možné posúdiť ako uchádzača o zamestnanie vo VŠM.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným zamestnancom VŠM, ktorí
vykonávajú činnosti súvisiace s výberom zamestnancov, vrátane spoločnosti Profesia, spol. s r.o., IČO:
35 800 861, so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú
pracovnú pozíciu.

o

Som zamestnanec

-

Uzatvorenie pracovnej zmluvy a vyplácanie plnení z pracovnej zmluvy: VŠM spracúva Vaše osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, rodné číslo, číslo účtu za účelom vypracovania
a uzatvorenia pracovnej zmluvy, založenia pracovného pomeru a poskytovania plnení v súvislosti s plnením
pracovných úloh. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
teda v súvislosti s plnením zmluvy.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté zamestnancom VŠM povereným vedením
mzdového účtovníctva a manažmentu VŠM.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie
stanoveného účelu, resp. po dobu, ktorú od VŠM vyžadujú príslušné právne predpisy, a to mzdové listy
50 rokov, výplatné listiny, daňové výkazy, mzdová agenda 10 rokov, osobné spisy zamestnancov 70
rokov po narodení, daňové výkazy 10 rokov.

-

Vedenie personálnej zložky zamestnanca: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu údajov vyplývajúcich
z dokumentov tvoriacich osobný spis zamestnanca, vrátane zákonom vyžadovaných údajov
manžela/manželky a detí zamestnanca. VŠM spracúva tieto Vaše osobné údaje na plnenie zákonnej
povinnosti VŠM, ktoré mu ukladajú osobitné právne predpisy. Ide o právny základ spracúvania osobných
údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté zamestnancom VŠM povereným vedením
mzdového účtovníctva a manažmentu VŠM.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie
stanoveného účelu, resp. po dobu, ktorú od VŠM vyžadujú príslušné právne predpisy, a to mzdové listy
50 rokov, výplatné listiny, daňové výkazy, mzdová agenda 10 rokov, osobné spisy zamestnancov 70
rokov po narodení, daňové výkazy 10 rokov.
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-

Vedenie mzdového účtovníctva: VŠM spracúva osobné údaje o zamestnancoch, ktoré sú podkladmi pre
spracovanie miezd a výplat v rozsahu nevyhnutnom na účel vedenia mzdovej agendy. Ide o právny základ
spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, teda plnenie zákonnej povinnosti VŠM
vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným osobám VŠM, ktoré vedú
mzdové účtovníctvo.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie
stanoveného účelu, resp. po dobu, ktorú od VŠM vyžadujú príslušné právne predpisy, a to mzdové listy
50 rokov, výplatné listiny, daňové výkazy, mzdová agenda 10 rokov, osobné spisy zamestnancov 70
rokov po narodení, daňové výkazy 10 rokov.

-

Odvody do sociálnej poisťovne: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov, na
splnenie zákonnej povinnosti VŠM, ktoré vyžaduje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods.
1 písm. c) GDPR.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté Sociálnej poisťovni.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.

-

Odvody do zdravotnej poisťovne: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov, na
splnenie zákonnej povinnosti VŠM, ktoré vyplývajú zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté zdravotnej poisťovni, v ktorej je
zamestnanec poistený.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.

-

Odvádzanie preddavkov na daň z príjmu a podávanie daňových priznaní: VŠM spracúva Vaše osobné údaje
v rozsahu bežných osobných údajov, na splnenie zákonnej povinnosti VŠM, ktoré jej ukladá zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté príslušnému správcovi dane, ktorým sú
daňové úrady.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
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Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov.
- Vedenie registra zamestnancov vysokých škôl: VŠM využíva údaje z registra zamestnancov týkajúce sa jej
zamestnancov a vzťahujúce sa na obdobie trvania ich pracovného pomeru na tejto vysokej škole v rozsahu
údajov: meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
pohlavie, štátne občianstvo, údaje o pracovnom pomere, a ďalšie údaje, ktoré stanovuje zákon č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v platnom znení. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6
ods. 1 písm. c) GDPR.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania pracovného pomeru.
-

zverejňovania údajov na stránke VŠM: VŠM spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email,
oblasť pôsobenia a fotografia za účelom zverejňovania údajov o učiteľoch VŠM na web stránke VŠM, za
účelom prezentácie VŠM na verejnosti, medzi študentmi a za účelom zverejňovania kontaktných
pracovných údajov zamestnancov na umožnenie internej a externej komunikácie. VŠM spracúva za týmto
účelom Vašu fotografiu na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý nie je nevyhnutný, avšak prispieva
k lepšej prezentácii VŠM ako zamestnávateľa, u ktorého pôsobíte na základe pracovnej zmluvy. Ostatné
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a oblasť pôsobenia spracúva VŠM na právnom základe
vyplývajúcom z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté zamestnancom VŠM, povereným výkonom
prác IT a študijného oddelenia ako aj subjektom navštevujúcim stránku VŠM.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania Vášho pracovného pomeru.

-

Knižnica: ktorej poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, adresa, kontakt,
vypožičaný titul a dátum vypožičania. Tieto Vaše osobné údaje ako vypožičiavateľa z knižnice VŠM sú VŠM
spracúvané na účel plnenia zmluvného – výpožičného – vzťahu.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania Vášho členstva v knižnici.

o

Som dodávateľ VŠM

-

Založenie zmluvného vzťahu a realizácia práv a plnenie povinností zo zmlúv s dodávateľmi: VŠM spracúva
osobné údaje o kontaktných osobách dodávateľov, v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt, email a
to všetko v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie príslušného zmluvného vzťahu a realizáciu práv
a plnenie povinností z príslušných zmlúv. Ide o právny základ spracúvania osobných údajov podľa článku 6
ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu,
ktorým VŠM sleduje riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté manažmentu VŠM a spoločnosti EKO DOM
Partner s.r.o., so sídlom Panská 4, 811 01 Bratislava, ktorá zabezpečuje vedenie účtovníctva pre VŠM.
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o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy.
-

Vedenie účtovníctva: VŠM spracúva osobné údaje o fyzických osobách – dodávateľoch, resp. členoch
štatutárnych orgánov v rozsahu osobných údajov uvedených na faktúrach. Ide o právny základ spracúvania
osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, teda plnenie zákonnej povinnosti VŠM vyplývajúcej
zo zákona o účtovníctve.
o Komu budú moje osobné údaje poskytnuté?
Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú poskytnuté povereným osobám VŠM (sekretárka)
a spoločnosti EKO DOM Partner s.r.o., so sídlom Panská 4, 811 01 Bratislava, ktorá zabezpečuje vedenie
účtovníctva pre VŠM.
o Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy.

o

Archivácia
VŠM v súlade s článkom 89 Nariadenia GDPR spracúva osobné údaje obsiahnuté v archivovaných
dokumentoch vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu resp. na štatistické
účely. VŠM pritom dbá na zachovávanie zásady minimalizácie osobných údajov a, tam, kde je to možné,
pseudonymizácie.
VŠM je ďalej oprávnená v zmysle § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné na akademický účel. Takýmto
spracúvaním však nemôže dôjsť k zásahu do Vašich práv na ochranu osobnosti alebo ochranu súkromia.
o Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Osobné údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch budú spracúvané a uchovávané po dobu,
vyplývajúcu z registratúrneho plánu VŠM resp. zo zákona o archívoch.
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