
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
 

Informácie sú určené pre klientov MAKRO spol. s r.o., so  sídlom: Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 820 17 Bratislava,   IČO: 
31 326 447, zap. v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č. 2982/B (ďalej len MAKRO, spol. s r.o.), s ktorými má MAKRO, spol. s r.o. 
uzatvorenú Zmluvy o poskytovaní  služieb (ďalej len „Zmluva“). 
 
MAKRO, spol. s r.o. Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich 
skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov: 
 
Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutej osoby je: 
 
MAKRO spol. s r.o. 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)  
 
Zodpovednou osobou v oblasti ochrany osobných údajov je: MartinaČechová, tel.číslo: 0908676313, e-mail: 
martina.cechova@duhovaskolka.sk.  
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  
 
1) Údaje spracúvané z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti a plnenia Zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) a pism. b) 

Nariadenia 
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, 
jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade škôl a školských 
zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre 
potreby pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do 
centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných 
údajov v zmysle citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.  

 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

Dotknutá osoba je týmto informovaná, že v zmysle ustanovenia §11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má prevádzkovateľ  právo získavať 
a spracúvať osobné údaje:  
a)  o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

1. meno a priezvisko, 
2. dátum a miesto narodenia, 
3.adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 

trvalého pobytu, 
4. rodné číslo, 
5. štátna príslušnosť, 
6. národnosť, 
7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 
8.mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

b)  o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:  (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa 
miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely 
komunikácie). 

 
Dotknutá osoba je týmto informovaná, že v zmysle ustanovenia § 157 zákona č. 245/2008 Z.z. zákon o výchove vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov má prevádzkovateľ  právo získavať a 
spracúvať osobné údaje:  
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 

1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
2. dátum, miesto, okres a štát narodenia, 
3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho,  
4. rodné číslo, 
5. pohlavie, 
6. národnosť, 
7. štátne občianstvo, 
8. spôsobilosť na právne úkony, 



9. rodinný stav, 
10. adresa bydliska a druh pobytu, 
11. zákaz pobytu, 
12. kontakt na účely komunikácie, 
13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy, 
14. skutočnosti týkajúce sa informovania školy alebo školského zariadenia o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 
vzdelávania,  

15. dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného odboru, 
výchovno-vzdelávací program a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo 
pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,  

16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu,  
17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,  
18. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania, 
19. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka,  

b) identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:  
1. osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu, 
2. dosiahnuté vzdelanie. 

 
Dotknutá osoba je týmto informovaná, že v zmysle Zmluvy má prevádzkovateľ právo získavať a spracúvať osobné údaje 
zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka aj v rozsahu dátumu narodenia zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka.  

 
2) Údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa na ochrane svojho majetku 

a/alebo zdravia osôb v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj tzv. monitorovaním priestoru neprístupného verejnosti prostredníctvom 
kamerového systému. Prevádzkovateľ  v tejto súvislosti chráni svoje práva, zároveň však rešpektuje aj práva iných. V prípade 
prevádzky kamerového systému ide o práva na ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. Tieto práva 
prevádzkovateľ zohľadňuje najmä v tom zmysle, či prevádzka kamerového systému je nevyhnutná alebo má svoj právny 
základ a či nezasahuje do osobnostných práv dotknutých osôb neprimeraným spôsobom. Pri vyhodnocovaní opodstatnenosti 
a legálnosti kamerového systému sa prevádzkovateľ snaží citlivo vyhodnocovať všetky okolnosti, ktoré majú vplyv – či už 
negatívny alebo pozitívny – na práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa, ako aj dotknutých osôb. 
 
Z pohľadu zákona pri prevádzkovaní kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom 
snímacích zariadení (kamier), ako prostriedkov spracúvania. Primárnym určujúcim kritériom pre aplikáciu zákona je, aby 
snímaná fyzická osoba bola identifikovateľná, či už priamo alebo nepriamo; najbežnejším identifikátorom v týchto prípadoch 
býva tvár monitorovanej fyzickej osoby. Pokiaľ pri prevádzkovaní kamerového systému nedochádza k identifikácii fyzických 
osôb, nedochádza ani k spracúvaniu osobných údajov, nakoľko nie je naplnená jedna zo základných podmienok pôsobnosti 
zákona. Obdobne možno kvalifikovať aj prípady, kedy výstupy z kamerového systému nie sú v takej kvalite, resp. 
neumožňujú optické priblíženie a digitálne zväčšenie v takej kvalite, na základe ktorej by bolo možné jednotlivcov rozpoznať, 
či už priamo alebo nepriamo. Na nosič informácií (kamera a zariadenie, na ktorom je ukladaný záznam) z vykonaného 
monitorovania, je z pohľadu zákona potrebné nazerať ako na súčasť informačného systému, resp. ako na prostriedok 
spracúvania osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ zohľadnil zásadu primeranosti a nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového 
systému, tzn., že využívanie kamerového systému predstavuje odôvodnenú potrebu, resp. nevyhnutnosť (nie ľubovôľu) 
monitorovať prevádzkovateľom predmetným  kamerovým systémom na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu (ochrana 
majetku). 
 
Prevádzkovateľ zároveň zabezpečil, aby inštalovaná a prevádzkovaná kamera / kamery nemonitorovali priestor väčší ako je 
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 
 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:  
obrazové snímky (fotografie) a/alebo zvukovoobrazové záznamy (videozáznamy, kamerové záznamy) dotknutých osôb.  

 
3) Údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  

Podmienky spracúvania osobných údajov. ako aj ich rozsah je daný súhlasom dotknutej osoby udelenej pre každý účel 
spracúvania samostatne.   

 
Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom: 
1) plnenia svojich zákonných povinností a plnenia Zmluvy; 
2) za účelom ochrany svojho majetku alebo zdravia osôb; 



3) za účelom informovania zákonných zástupcov o svojej činnosti, prípadne za iným účelom, v prípade ak bol na takýto účel 
prevádzkovateľovi udelený súhlas dotknutej osoby; 

 
Príjemcami informácií sú:  
a) Sprostredkovatelia, ktorí sa na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom podieľajú na plnení povinností 

prevádzkovateľa, a to najmä osoby poskytujúce prevádzkovateľovi IT služby, účtovné služby, kuriérske služby, ekonomické 
a iné poradenstvo;   

b) Osoby poskytujúce prevádzkovateľovi právne poradenstvo; 
c) Poštový podnik a/alebo iná osoba poskytujúca poštové služby alebo vykonávajúca doručovanie;  
d) Osoby vykonávajúce kontrolu dodržiavania právnych predpisov a iné orgány verejnej moci v rozsahu ich zákonných 

kompetencií; 
e) pri pedagogickej dokumentácii – aj osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej 
do vzťahu s pedagogickou dokumentáciou; 

f)  v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri - tieto nie sú verejne prístupné, keďže centrálny register je 
neverejný a Ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, 
koho na to splnomocňuje osobitný zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (napr. 
podľa zákona o štátnej štatistike, zákona o vysokých školách, zákona zdravotných poisťovniach, atď.) Osobné údaje vedené v 
centrálnom registri sprístupňuje Ministerstvo školstva nasledovným príjemcom informácií: 
1. školám a školským zariadeniam, 
2. zriaďovateľom, 
3. orgánom štátnej správy v školstve, 
4. iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, Štatistickému úradu, 
5. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely plnenia ich úloh, na základe písomnej dohody 

medzi Ministerstvom školstva a týmto subjektom, a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných 
predpisov a na účely: 

1. zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, 
2. overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného predpisu, 
3. overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania štipendií podľa 

školského zákona, 
4. štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely, 
5. zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia alebo 
6. plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy. 

 
Doba spracúvania osobných údajov:  
V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu 
dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to: 
1) v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom plnenia zákonnej povinnosti a plnenia Zmluvy minimálne počas doby 

trvania Zmluvy, a to až do zániku všetkých práv a povinností zo Zmluvy vyplývajúcich, ak z osobitných právnych predpisov 
nevyplýva iná doba spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; 

2) v prípade osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom za účelom ochrany svojho majetku a/alebo zdravia osôb po 
dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, maximálne 15 dní, ak v jednotlivom prípade nie je odôvodnené 
spracúvať osobné údaje dlhšiu dobu; 

3) v prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby po dobu trvania takéhoto súhlasu. 
 
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:  
1) Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zákonnej povinnosti a plnenia Zmluvy pochádzajú zo zdroja, ktorým je Zmluva 

a ďalšie dokumenty a informácie poskytnuté prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby (prihláška na umiestnenie dieťaťa 
do materskej školy) alebo s jej súhlasom od tretej osoby, pričom bez poskytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou 
nie je možné plniť povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky 
a zo Zmluvy; 

2) Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom za účelom ochrany svojho majetku a/alebo zdravia osôb pochádzajú zo zdroja, 
ktorým je vyhotovený obrazový a/alebo zvukovoobrazový záznam vyhotovený kamerovým systémom; 

3) Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby pochádzajú priamo od dotknutej osoby alebo s jej súhlasom od 
tretej osoby, alebo boli vyhotovené s jej súhlasom zo strany prevádzkovateľa.  

 
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a rovnako ani nevykonáva 
profilovanie dotknutej osoby. 
 
Vykonané posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby: ÁNO 
 



Zároveň si Vás prevádzkovateľ dovoľuje informovať o Vašich právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu: 
 
• Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba 

máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o: 
a) účele spracúvania osobných údajov, 
b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje, 
d) dobe uchovávania osobných údajov, 
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, 
g) zdroji osobných údajov, 
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

• Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na 
doplnenie neúplných osobných údajov. 

• Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 
vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak  
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, 
b)  dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje 

iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,  
d)  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,  
e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. 
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie 

osobných údajov, ak: 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť 

správnosť osobných údajov, 
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho 

obmedzenie ich použitia, 
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 

uplatnenie právneho nároku, alebo 
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 

prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
• Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné 
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak: 
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba,  
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

• Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, 
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: MAKRO spol. s r.o., Stará Vajnorská 
17, P.O. BOX č. 1, 820 17 Bratislava alebo e-mailom na: martina.cechova@duhovaskolka.sk .  

• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo 
k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava. 

• Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: prevádzkovateľ nevykonáva 
profilovanie dotknutej osoby. 

 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu 
týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad 
právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať 
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie 
osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie 
spracúvať. 
 
 


