
Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („UNIZA“) 

 
1. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že prevádzkovateľ  UNIZA bude spracúvať osobné údaje:  

- dieťaťa, ako dotknutej osoby, v rozsahu uvedenom v prihláške na Žilinskú detskú univerzitu (ďalej 

len „ŽDU“), ktorými sú meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia,  

- osobné údaje týkajúce sa zákonného zástupcu dieťaťa – meno a priezvisko, adresa trvalého 

bydliska, telefónne číslo a e-mail. 

2. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby – dieťaťa je: 

a) vedenie zoznamu detí prihlásených na ŽDU a poskytovanie štúdia prostredníctvom  ŽDU,  

b) vyhotovenie a odovzdanie diplomu bakalárika, resp. inžinierika s uvedením osobných údajov 

dieťaťa. 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb - zákonných zástupcov je komunikácia s nimi, 

odoslanie informácií k priebehu ŽDU a zaslanie diplomov deťom po úspešnom absolvovaní dištančnej formy 

vzdelávania na ŽDU. 

3. V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 týchto podmienok UNIZA nebude môcť dieťa 

viesť v zozname záujemcov o štúdium na ŽD, ani mu poskytovať štúdium na ŽDU.  

4. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že právnym základom na spracúvanie osobných údajov 

uvedených v Prihláške je čl. 6 ods.1  písm. b)  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 „GDPR“). 

5. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-

mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk, resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.  

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a 

splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a Registratúrnym 

poriadkom UNIZA.  

7. UNIZA ďalej informuje zákonných zástupcov detí o nasledovných právach vyplývajúcich z 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 a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov  a o zmene niektorých zákonov: 

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej 
osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie, 

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, 

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných 
údajov („právo na zabudnutie“), 

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce 
prenosnosť osobných údajov, 

f) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k 
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy, 

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného 
individuálneho rozhodovania a profilovania. 

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných 
organizácií sa neuskutočňuje. 
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