Informačná povinnosť
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
RADA ŠKOLY

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v
oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k
činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.
V základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych
materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách
voľného času
•

dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

•

jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

•

štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského
zariadenia a

•

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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4. Zoznam osobných údajov:
Prezenčná listina obsahuje: meno a priezvisko dieťaťa/ žiaka školy, meno a priezvisko
zákonných zástupcov a ich podpis.
Hlasovací lístok obsahuje: meno a priezvisko kandidátov.
5. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

6. Dotknuté osoby:
Deti/ žiaci a ich zákonní zástupcovia, kandidáti.
7. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov.

8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Osobné údaje sa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa nespracovávajú.

9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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Súd, orgány činné v trestnom konaní

Mesto Martin- zriaďovateľ ( zápisnica)

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov zákon č. 301/2005
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

