
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov konferencie 

doktorandov strojníckych fakúlt - Novus Scientia 2020   

 

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “informácia“) zahŕňa základné 

zásady spracúvania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastňujú konferencie 

organizovanej Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „účastník 

konferencie“). 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom osobných údajov účastníkov konferencie, podľa Čl. 4 bod 7 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR"), je Technická univerzita 

v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610 (ďalej len „TUKE" alebo 

„Prevádzkovateľ“).   

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO) 

Ing. Róbert Polyácsko 

E-mail: zodpovedna.osoba@tuke.sk 

Tel.: +421 55 602 2137 

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej  

fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, 

identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo 

viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, 

genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu 

alebo sociálnu identitu. 

 

Dotknutými osobami sú účastníci konferencie.  

 

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV  

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov konferencie v rozsahu: titul, meno, 

priezvisko, vysielajúca organizácia/spoločnosť, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, podobizeň 

zachytená na fotografiách.  

2. Osobné údaje prevádzkovateľ získava z prihlášok a registrácie účastníkov a od prítomných 

účastníkov konferencie. 

 

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Primárnym účelom spracúvania osobných údajov účastníka je organizovanie konferencie. V 

tejto súvislosti sa budú osobné údaje naďalej používať na evidenciu a na riadne plnenie 

zmluvných vzťahov TUKE, na 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).  

1.   Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:  

a) Plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR, a to pre účely spracovania uvedené 

v bode 2. písm. a) tejto časti;  

b) Plnenie zákonných povinností TUKE podľa Čl. 6 ods. 1. písm. c) GDPR vyplývajúcich 

z osobitných právnych predpisov, najmä za účelom uvedeným v bode 2. písm. b) tejto časti.  

c) Oprávnený záujem podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:  

a) registrácia účastníka konferencie, umožnenie vstupu na konferenciu, účasť na konferencii,  

b) plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy (zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov).  

 

Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu 

ani profilovaniu v zmysle Čl. 22 GDPR.  

 

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV  

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:  

▪ po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a 

účtovnej agende a vyššie uvedené účely tejto informácie (min. 10 rokov od 

získania osobných údajov);  

▪ do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, inak 10 rokov od získania 

osobných údajov na účely podľa tejto informácie.  

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV TUKE 

Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje tretím stranám, s výnimkou:  

▪ osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru alebo služieb,  

▪ štátnych a verejnoprávnych orgánov, v prípade kedy mu tak ukladá zákon, najmä 

daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom 

konaní, súdy a exekútori.  

 

VAŠE PRÁVA  

▪ Právo na prístup k osobným údajom (Čl. 15 GDPR) - máte právo na poskytnutie 

kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako 

Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje 

poskytnuté v písomnej listinnej forme, odovzdané/doručené osobne v sídle TUKE 

alebo zaslané doporučenou zásielkou na Vami uvedenú adresu doručenia. 



V ojedinelých prípadoch Vám budú poskytnuté elektronicky, (len) ak to bude technicky 

možné. 

▪ Právo na opravu a doplnenie osobných údajov (Čl. 16 GDPR) - je v záujme TUKE 

spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje. Prijímame primerané 

opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré 

o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, 

neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie 

upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

▪ Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) osobných údajov (Čl. 17 GDPR) 

- máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, 

ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak osobné údaje, 

ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 

spracúvania, alebo ak namietate voči spracúvaniu údajov a podobne. Vaše právo je 

však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme 

mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej 

žiadosti vyhovieť. 

▪ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Čl. 18 GDPR) - za určitých 

okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. 

Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť 

nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

▪ Právo na prenosnosť osobných údajov (Čl. 20 GDPR) - ak sa spracúvanie 

osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, za určitých okolností 

máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú 

tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných 

údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej 

ste jednou zo zmluvných strán. 

▪ Právo namietať spracúvanie osobných údajov (Čl. 21 GDPR) - máte právo 

namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 

oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej 

spracúvať. 

▪ Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Vaše 

osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas 

kedykoľvek odvolať (odobrať). Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom e-

mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk, alebo písomne na adresu: Technická univerzita v 

Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na 

TUKE. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, 

ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

▪ Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - podľa § 100 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše 

osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 

dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02/32313214; mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby 

TUKE podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to 

najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. V prípade, ak nebudeme 

schopní overiť (vhodným spôsobom) Vašu totožnosť, resp. autentifikovať identitu, požiadame 

Vás o predloženiu dokladu (totožnosti) v sídle TUKE. Je našou povinnosťou zabrániť, resp. 

https://dataprotection.gov.sk/


vylúčiť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva. 

Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak 

je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, 

TUKE oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady 

spojené s vybavením žiadosti dotknutej osoby. 

Vyššie uvedené práva možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, 

ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe 

takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa 

spracúvania osobných údajov Technickej univerzity v Košiciach. 

 

 

Upozornenie: Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov z konferencie sa 

bez súhlasu organizátora (TUKE) zakazuje. 


