INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL. 13 GDPR
PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIÍ, ŠKOLENÍ A SEMINÁROV

Táto informácia zhŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov osôb, ktoré sa
zúčastňujú konferencií, školení a seminárov organizovaných Technickou univerzitou
v Košiciach.
Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 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 „GDPR“)
a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018 Z.z. o OOÚ“).
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE TUKE:
Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je Prevádzkovateľom, ktorý
spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho
určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj
prostriedky spracúvania osobných údajov.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách ako verejná vysoká škola
Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):
Ing. Róbert Polyácsko, LL.M.
E-mail: zodpovedna.osoba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2137

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Primárnym účelom spracúvania osobných údajov účastníka je príprava,
organizovanie a realizácia príslušnej konferencie.
V tejto súvislosti budú údaje ďalej používané na evidenciu a k riadnemu plneniu
zmluvných vzťahov TUKE, pre štatistické účely, ďalší rozvoj služieb TUKE súvisiacich
s organizovanými konferenciami, na vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv TUKE

a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou
činnosťou. Základné identifikačné údaje účastníkov a prípadne údaje o ich účasti na
konferencii môžu byť používané na účely priameho marketingu (teda pre zasielanie
ponúk na ďalšie obdobné akcie TUKE e-mailom).
Ďalej budú osobné údaje účastníka využívané TUKE za účelom plnenia jeho právnych
povinností, najmä podľa predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a daní.
Z konferencií sú obvykle vyhotovované bežné reportážne fotografie, prípadne
krátke reportážne videa. O konferencii tiež môže byť primerane informované aj
v médiách či v rámci propagácie TUKE.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OÚ:
▪ Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov TUKE (Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
▪

Plnenie zákonných povinností TUKE (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

▪

Oprávnený záujem TUKE (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii
podujatí TUKE a zvyšovaní povedomia verejnosti o TUKE

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY ZA ÚČELOM
PRÍPRAVY, ORGANIZOVANIA A REALIZÁCIE KONFERENCIE JE NEVYHNUTNÉ
K UZATVORENIU A PLNENIU ZMLUVY A NÁSLEDNE TIEŽ ZÁKONNOU
POŽIADAVKOU TUKE. Následkom neposkytnutia osobných údajov účastníka
konferencie je neumožnenie účasti
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OÚ:
Spoluorganizátori konferencií a iné subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva TUKE zo
zákona.
DOBA UCHOVANIA OÚ:
Počas trvania právnej povinnosti, viď registratúrny plán. Spravidla 5 až 10 rokov.
V prípade propagácie (oprávneného záujmu) až do namietania. Spravidla 1 až 5 rokov.
Prenos do tretej krajiny (v prípade prezenčných konferencií) sa nevykonáva.
Nedochádza k automatizovanému spracúvaniu vrátane profilovania.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na
OOÚ SR

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenia o Vašich právach
(dotknutej osoby) nájdete aj na webovom sídle TUKE v záložke ochrana osobných
údajov.

