
Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov 

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

 

Spracovávanie osobných údajov 

 

V súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „školský zákon“) platí, že školy a 

školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

 meno a priezvisko, 

 dátum a miesto narodenia, 

 adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, 

ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

 rodné číslo, 

 štátna príslušnosť, 

 národnosť, 

 fyzického zdravia a duševného zdravia, 

 mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a 

špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

a o zákonných zástupcoch detí a žiakov v rozsahu: 

 meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

 adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu,  

 kontakt na účely komunikácie. 

 

Z uvedeného ustanovenia školského zákona teda vyplýva, že osobné údaje o deťoch a o 

zákonných zástupcoch detí v uvedenom rozsahu Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov 

spracúva na základe oprávnenia, ktoré priznáva školský zákon, teda pri výkone verejnej moci 

zverenej nám, ako prevádzkovateľovi. Predmetné osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 

6 bodu 1. písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov resp. na základe ust. § 13 ods. 1 

písm. e) zákona o ochrane osobných údajov a na takéto spracúvanie nie je potrebné od 

zákonných zástupcov detí získavať súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola Skýcov, so sídlom Školská 299 Skýcov, 95185, IČO: 

37865200: 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické 

a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú 

dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-24914 

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných 

incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú 

riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 

79 Zákona. 

 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke 

www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

