SPOJENÁ ŠKOLA
Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

Informácie pre zákonných zástupcov žiakov a pre študentov o spracúvaní osobných údajov
v Spojenej škole Opatovská cesta 101 v Košiciach

Prevádzkovateľ: ( kto spracúva OÚ):

Spojená škola
Opatovská cesta 101
04001 Košice

Kontakt: 055/6785459,6785469
Web:

www.stpke.sk

E-mail: cabalova@stpke.sk
Zodpovedné osoby: Ing. Alena Dutková, Mgr. Jana Lechanová
Kontakt: 055/6785459
E-mail: dutkova.sskola@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch:
-

pedagogická dokumentácia žiaka
webové sídlo školy, facebookový profil školy

Informačný systém (ďalej iba IS) EVIDENCIA ŽIAKOV:
-IS spracúva osobné údaje o žiakoch školy a ich zákonných zástupcoch
- osobné údaje sa spracúvajú v automatizovanej aj papierovej podobe
- vstup do IS je na heslo
- osobné údaje nie sú poskytované subjektom v zahraničí
- osobné údaje nie sú zverejňované
-osobné údaje sú prístupné len pre poverené osoby a pre osoby poverené orgánom štátnej
správy ( ministerstvo, zriaďovateľ, inšpekcia) výkonom kontroly

- osobné údaje sa poskytujú na požiadanie týmto tretím stranám: súdy, orgány činné
v trestnom konaní, Úrady práce soc.vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Dátové centrum MŠVVaŠ SR, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ.
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Osobné údaje o žiakoch a ich zákonných zástupcoch sa v tomto IS spracúvajú na právnom
základe, t.j. na základe ustanovení Zákona č. 245/2018 Z.Z. v znení neskorších predpisov
(školský zákon),
§ 11 – Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia, odsek 6):
„Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje
a) O deťoch a žiakoch v rozsahu
1/ meno a priezvisko
2/ dátum a miesto narodenia
3/ bydlisko
4/ rodné číslo
5/ štátna príslušnosť
6/ národnosť
7/ fyzického zdravia a duševného zdravia
8/ mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej
diagnostiky
b) O identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka
1/ meno a priezvisko
2/ adresa zamestnávateľa
3/ trvalé bydlisko
4/ kontakt na účely komunikácie.“

Poznámka: S účinnosťou od 1.8.2018 sa vypúšťa z § 11, ods.6), písm.b) údaj o adrese
zamestnávateľa zákonných zástupcov.

Pedagogická dokumentácia žiaka, ktorá obsahuje vyššie uvedené osobné údaje sa v zmysle
Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
uchováva po dobu 10 rokov od ukončenia štúdia v registratúrnom stredisku Spojenej školy.
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V zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov máte právo ako dotknutá osoba (zákonný zástupca žiaka, žiak starší ako
16 rokov) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby, máte právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, máte
právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak kategória osobných
údajov nie je zákonnou požiadavkou na spracúvanie, resp. ste ku spracúvaniu osobných údajov
udelili predchádzajúci súhlas.

PaedDr. Čabalová Mária, v.r.
Riaditeľka školy

