Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov je na účely zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa
spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to na
základe: priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, súhlasu dotknutej
osoby alebo na základe zmluvy s dotknutou osobou.

Týmto si prevádzkovateľ plní voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje vo svojich
informačných systémoch spracúva, svoju zákonnú povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o
ochrane osobných údajov - dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie:
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Gymnázium Jána Adama Raymana,
Mudroňova 20, 080 01
Prešov, IČO: 00161101, 051/7711600, elektronická podateľňa cez
www.slovensko.sk, e-mail: info@gjar-po.sk
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Daniela Bučková, 051/7711600, kl. 103
c) účel spracúvania osobných údajov ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je vymedzený
v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. Údaje zo Záznamov o spracovateľských činnostiach
prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie. Vybavuje: Ing. Daniela Bučková
d) identifikačné údaje sprostredkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú Zmluvu o
zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom v zmysle § 8 ods. 3 zákona
o ochrane osobných údajov:
1. BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov, externý technik BOZP,
2. Swan, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, registratúra,
3. Verejná informačná služba, spol. s r. o ., J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie,
4. ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, evidencia
žiakov gymnázia.

Týmto si prevádzkovateľ plní voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje vo svojich
informačných systémoch spracúva, svoju zákonnú povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o
ochrane osobných údajov - dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie:
a) o dobe uchovávania osobných údajov. Tá je vymedzená v Záznamoch o spracovateľských
činnostiach. Údaje zo Záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľ sprístupní na
požiadanie. Vybavuje: Ing. Daniela Bučková
b) o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom. Prevádzkovateľ je povinný
poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných
údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje
dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo poskytnúť osobné údaje nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

c) o práve na opravu svojich údajov,
d) o práve na výmaz svojich údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
e) o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane
osobných údajov,
f) o práve namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane
osobných údajov,
g) o práve na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
h) o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
h) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
i) o právnom základe spracúvania osobných údajov. Ten je vymedzený v Záznamoch o
spracovateľských činnostiach. Údaje zo Záznamov o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľ
sprístupní na požiadanie. Vybavuje: Ing. Daniela Bučková. Neposkytnutím osobných údajov nebude
možné zrealizovať účel poskytnutia osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

