
OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY  
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
podľa článkov 13. a14. 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 (ďalej 

len „Nariadenie“) 
 
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Evidencia klientov špeciálno-pedagogického zariadenia 
 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Centrum detskej reči 
Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

42156467 

Obec a PSČ    917 01 Trnava 
Ulica a číslo Nám. J. Herdu 1 
Štát    Slovenská republika 
Právna forma   nezisková organizácia 
Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

PhDr. Dana Buntová, PhD. - riaditeľ 

Zodpovedná osoba (meno) Bc. Katarína Pavlová 
Zodpovedná osoba (email ) zo@eurotrading.sk 
 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

Evidencia klientov špeciálno-pedagogického zariadenia 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

a) Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

b) Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

c) Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení 

d) Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v 
miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

e) Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a 
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

f) Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

g) Zákon o ochrane osobných údajov 
h) Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
i) Vyhláška č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom 

poradenstve a o poradenských zariadeniach 
Okruh dotknutých osôb    a) Klienti 

b) Zákonní zástupcovia klientov a ich súrodenci 

Zoznam osobných údajov (alebo 
rozsah)    

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto 
narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o 
fyzickom a duševnom zdraví, údaje o mentálnej úrovni vrátane 
výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 
diagnostiky, údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, 
bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefón), rok školskej dochádzky, 
fotografia 



 
 

 
 
 
IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
TRETIE STRANY  Právny základ 
Zriaďovateľ Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a zmene a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon 
č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej 
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu 
školstva – Rezortný informačný systém, 
NÚCEM 

Príslušné zákony 

Štátna školská inšpekcia Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení,  Zákon 
č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  
Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

PRÍJEMNCOVIA Právny základ 
FreeTech, spol. s r. o., Belopotockého 722/1 031 
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47973498 

Zmluva 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV Právny základ 
Nerealizuje sa  
 
V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Dokumentácia klientov 5 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti 
 
VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
 
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
Právo na opravu osobných údajov 
Právo na vymazanie osobných údajov 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
Právo na prenos svojich osobných údajov 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá 
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej 
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie 
informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju 
totožnosť. 
 
 


