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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT – EVIDENCIA UBYTOVANÝCH 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie ubytovaných osôb a zasielanie 

hlásení o pobyte cudzincov. 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje za účelom hlásenia pobytu cudzincov sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 

1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Osobné údaje za účelom evidencie ubytovaných sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 

písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe: 

 zákona č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky, 

 zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu. 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby – ubytovaní. 
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Ubytovacia kniha- 5 rokov 

Zmluvy- 10 rokov od skončenia ubytovania. 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 

nevykonáva. 

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a 

objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 
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12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

Tretie strany Právny základ 

Iný oprávnený subjekt  Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Príslušné štátne orgány,  ktoré v rozsahu 

ustanovenom osobitnými predpismi plnia 

úlohy na úseku ochrany ústavného 

zriadenia, vnútorného poriadku 

a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu 

Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej 

službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 198/1994 Z. z. o 

Vojenskom spravodajstve v znení neskorších 

predpisov. 

Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej 

hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších 

predpisov. 
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