
 

Oboznámenie 
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
 niektorých zákonov 

 

V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby (osoby ubytované vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny 

UK) s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľ: 

  

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00 397 865 

(Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 00 397 865 58) 
 

Sprostredkovateľ: 

TransData s. r. o, Jánošíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 741 236 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o, Grösslingova 50, 811 09 

Bratislava – Staré mesto, IČO: 35967421  
SK PROFESSIONAL s. r. o., K výstavisku 9, 911 01 Trenčín, IČO: 36 345 580 

TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 219 835, vykonáva účtovný audit 

EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava, IČO: 34103163, poskytuje daňové poradenstvo 

 
Účely poskytnutia osobných údajov: ubytovanie, stravovanie, realizácia peňažných platieb, kontrola vstupov, 

zabezpečenie všetkých úkonov spojených s prijímaním a odosielaním poštových zásielok, ochrana majetku UK, 

zdravia a života osôb 
 
 

Zoznam osobných údajov: 

 - osobné číslo 

 - meno, priezvisko, titul 

 - rodné číslo  

 - dátum narodenia 

 - miesto narodenia 

 - číslo občianskeho preukazu alebo pasu 

 - číslo a platnosť preukazu 

 - národnosť 

 - štátna príslušnosť 

 - rodinný stav 

 - adresa trvalého pobytu 

 - adresa prechodného pobytu 

 - platnosť prechodného pobytu 

 - číslo telefónu, e-mail 

 - variabilný symbol 

 - pohlavie 

 - dosiahnuté vzdelanie 

 - ročník a stupeň štúdia  

 - študijné výsledky 

 - číslo účtu  

 - majetkové pomery 

 - fotografia 

 - číslo izby, internát/blok 

 - doba ubytovania 

 - sadzba za ubytovanie, 



 

 - údaje o vydaných jedlách    

 - prehľad operácií na konte 

 - stav konta  

 - dátum prijatia resp. odoslania zásielky 

 - osobné údaje získané prostredníctvom videozáznamu 

- čas prechodu cez turniket 

- údaje o návšteve 

 

Pri zahraničných osobách (okrem vyššie uvedených údajov): 

 - miesto narodenia 

- platnosť víza 

 - účel cesty 

 - číslo povolenia na pobyt cudzincov 
 

 Osobné údaje budú v súlade s osobitnými zákonmi poskytované nasledujúcim tretím stranám:       

 - Hraničná a cudzinecká polícia 

 - Policajný zbor SR 

 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.  

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín. 
 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude 

spracúvať jej osobné údaje, preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, 

ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje 

spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v 

prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba o spracúvaní svojich 

osobných údajov rozhoduje podpísaním resp. nepodpísaním Zmluvy o ubytovaní podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka.  

 

V súlade so zákonom 18/2018 prevádzkovateľ upozorňuje dotknutú osobu, že v prípade odmietnutia 

poskytnúť osobné údaje nie je možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie. 

 

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

-   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané 

 - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v  

 informačnom systéme 

 - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje  

 na spracúvanie 

 - vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 

 - opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú  

 - predmetom spracúvania 

 - likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom  

 spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie  

 - likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona 

 - sprístupnenie zoznamu osobných údajov vedených v informačnom systéme.  

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné 

údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade 

poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu 

osobných údajov. 


