INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(spracúvanie osobných údajov študentov Univerzity tretieho veku)
podľa 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), ďalej len ako
„nariadenie GDPR“

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Trnavská univerzita
v Trnave, so sídlom Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovenská republika, IČO: 31825249
(ďalej len ako „TU“ alebo “my”).
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
GDPR, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností
– zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre administráciu vzdelávacieho programu je nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné
údaje požadované v prihláške, inak sa nebudete môcť programu zúčastniť.
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia Vášho štúdia.
Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?
Uplatniť si ho môžete prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne u našej
zodpovednej osoby TU, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.
Jej kontaktné údaje sú:
e-mail: dpo@truni.sk
korešpondenčná adresa:

zodpovedná osoba
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
tel.: 033/5939 344

Vaše osobné údaje budú spracúvať naši zamestnanci poučení o ochrane osobných údajov a
môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorých zoznam nájdete tu: https://www.truni.sk/kategorieprijemcov-osobnych-udajov
Ako dotknutá osoba máte najmä nasledovné práva:
1) Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o
Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné
údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

2) Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o
Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
3) Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;
4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR,
5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;
6) Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac
informácií je možné nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na stránke
https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov.

