
INFORMÁCIA  O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle Nariadenia Európskeho pralamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 
 
 

Prevádzkovateľ:  Základná škola Rozmarínová ul.1  Komárno, so sídlom: Rozmarínová ul.1, Komárno 945 01, IČO: 

37 861 131, telef.kontakt: +421 35 7733 175, e-mail: skola@rozmarinkakn.sk   

Zodpovedná osoba/ osoba poverená agendou ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa : Ing. Ernest 
Mészáros,   e-mail: meszaros.emba@gmail.com,  telefonický kontakt: +421905430552 
 
Účel spracúvania osobných údajov: 

- Vedenie komplexnej agendy riaditeľa školy, zápisy z pedagogických porád, zápisy zo zasadnutia školskej 
rady, zápisnice z porád s  Radou rodičovských združení. 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 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 týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) najmä v 
zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdeľávaní ( školský zákon ), . 
 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: žiadateľ,  nadriadený organ – zriaďovateľ, MŠ SR,  
 
Doba uchovávania:   5 rokov  
 
Spracúvanie osobných údajov na iný účel, ako pre ktoré boli získávané: Nie, nebudú použité. 
 
Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:  
Poskytovannie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v 
opačnom prípade nie je možné riadné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne 
záväznch právnych predpisov. 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:   Nevykonáva sa. 
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:   Nevykonáva sa. 
 
Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné 
pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému 
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke 
prevádzkovateľa: www.rozmarinkakn.sk .   
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