IS evidencia detí a žiakov škôl a školských zariadení
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 00315494, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@lhr.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb
jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

vedenie
evidencií detí
a žiakov

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

-zákon č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§6
ods. 19)
-zákon 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov (§ 157 ods. 7, ods.
8 písm. b/)

Kategórie
dotknutých osôb

Fyzické osoby
jednotlivci:
- deti a žiaci,
- zákonní
zástupcovia detí
a žiakov škôl
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje:
a) ak ide o dieťa, žiaka alebo poslucháča,
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 podľa § 144 ods. 7 písm. d),
15.dátum prijatia, 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.dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
17.počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka,
b) ak ide o zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča,
1.osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu,
2.dosiahnuté vzdelanie.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich
obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich
spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä
kontrolné orgány, polícia, orgány činné v trestnom konaní, súd), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak
pôsobí.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane
povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@lhr.sk

