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podľa Čl. 29 a Čl. 32 ods. 4 Nariadenia 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 (ďalej len „GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľ: 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  
Trieda A. Hlinku 2 
949 76 Nitra 
IČO: 00397482 
 

Poveril/a: 

Titul, meno a priezvisko:        

Funkčné zaradenie:  dekan Podpis:  

 
POVERENIE NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY 

  

1. Práva oprávnenej osoby 

Oprávnená osoba má právo vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch 
osobných údajov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „SPU“) výlučne v súlade 
s právnym základom, od ktorého prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, 
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania a je v súlade s GDPR a zákonom 
o OOÚ, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa.  

 
2. Zásady spracúvania osobných údajov a rozsah oprávnení 

Cieľom zásad spracúvania osobných údajov je vykonávanie spracúvania osobných údajov tak, aby boli rešpektované práva 
dotknutých osôb a aby spracúvaním osobných údajov nedochádzalo k porušovaniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo 
k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia. 
Každé spracúvanie osobných údajov má byť zákonné, založené na legálnom právnom základe podľa Čl. 6 GDPR  Spracúvanie 
nesmie byť protiprávne, nesmie prebiehať na nelegálnom právnom základe alebo samotný účel spracúvania nesmie byť 
nelegitímny. 

 
2.1 Účel a právny základ spracúvania osobných údajov  

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v rámci nasledujúcich účelov a právnych základov spracúvania osobných údajov: 

 Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely) 
    Plnenie zákonných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)  
 

 Sekundárne účely spracúvania OÚ: 
  Vzdelávanie/štúdium - Štátne skúšky 

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v informačnom systéme SPU (ďalej len „IS“) len v rozsahu a spôsobom  

  podľa osobitných zákonov:  zákon č. 131/2002 Z.z. 

 
2.2 Popis povolených činností oprávnenej osoby 

 oboznamovanie, 
 zaznamenávanie (hodnotenia).  

Oprávnená osoba má právo vykonávať v pôsobnosti SPU spracovateľské operácie s osobnými údajmi len v rozsahu činností 
vyplývajúce z dohody o vykonaní práce. 
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Poučenie vykonal:       
Dátum 
poučenia: Podpis: 

    

 Oprávnená osoba:             Podpis: 

 

3. Rámcový rozsah činností oprávnenej osoby s pracovným alebo funkčným zaradením 

Oponent – Vypracovanie oponentského posudku záverečnej práce (vedenie a oponovanie záverečných prác SPU)  

4. Prostriedky spracúvania osobných údajov 

Oprávnená osoba má prístup k osobným údajom len v elektronickej forme na účely uvedené v bode 2.1.   

5. Povinnosti oprávnenej osoby 

Oprávnená osoba je povinná najmä: 
a) získavať na základe dohody o vykonaní práce len nevyhnutné osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený alebo 

vymedzený účel, 
b) vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných dokumentov (napr. rôzne 

pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením 
hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať, 

c) v prípade nejasností pri spracúvaní osobných údajov sa obrátiť na zodpovednú osobu,  
d) dodržiavať všetky povinnosti, o ktorých bola oprávnená osoba poučená. 

 

 
6. Podmienky a zásady spracúvania osobných údajov 

Podmienky spracúvania osobných údajov sú vymedzené najmä v Bezpečnostnej smernici o ochrane osobných údajov SPU 
v Nitre. 

 Oprávnená osoba je povinná dodržiavať najmä tieto zásady: 
a) Zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, alebo s ktorými príde do styku.  
b) Osobné údaje je možné spracúvať len na primeraným spôsobom zabezpečenom PC.  
c) Oprávnená osoba je povinná chrániť spracúvané osobné údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a 

zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými 
neprípustnými formami spracúvania. Počína si takým spôsobom, aby pri spracúvaní osobných údajov nebola 
ohrozená ich dôvernosť alebo integrita. 

d) Neponecháva osobné údaje voľne dostupné.  
 

7. Zodpovednosť za porušenie práv a povinností a mlčanlivosť oprávnenej osoby 

Oprávnená osoba je povinná podľa § 79 ods. 2 zákona o OOÚ zachovávať  mlčanlivosť  o osobných   údajoch,  s ktorými  príde  

do styku  pri plnení svojich pracovných činností, alebo sa s nimi aj náhodne oboznámi.  

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení pracovného  pomeru alebo obdobného 

pracovného  vzťahu.  

Povinnosť  mlčanlivosti  neplatí, ak je to nevyhnutné  naplnenie  úloh  súdu a orgánov činných v trestnom  konaní  alebo vo vzťahu 

k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho  úloh. 

 

Porušením povinností alebo zneužitím oprávnení pri spracúvaní osobných údajov môže oprávnená osoba naplniť skutkovú 

podstatu správnych deliktov § 104 a § 105 zákona o OOÚ.  

 

Prípadné nedodržanie stanovených  požiadaviek vyplývajúcich z tohto poučenia môže byť kvalifikované ako porušenie 

pracovného poriadku SPU. 

 

Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi 

a internými riadiacimi aktmi SPU pri spracúvaní osobnými údajmi a svojim právam a povinnostiam vymedzeným   v   rozsahu   

tohto   poverenia a poučenia   v   oblasti   spracúvania   osobných   údajov a zodpovednosti za ich porušenie v plnom rozsahu 

porozumela. Zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia GDPR a zákona o OOÚ, ako aj všetky pokyny SPU a ostatné zásady a 

povinnosti opísané v tomto poverení a poučení. Berie na vedomie osobnú zodpovednosť za ich porušenie. 

 


