Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
EVIDENCIA ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU.

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Školský internát zabezpečuje žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a
stravovanie. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného
programu školského internátu v čase mimo vyučovania primerane veku, záujmom, potrebám
a schopnostiam žiakov. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa zameriava na všestrannú pomoc
žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k
sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na
rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času,
oddych a relaxáciu.
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie školského
internátu, ktorú tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného
programu školského internátu,
b) denník výchovnej skupiny,
c) osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka,
d) denný záznam školského internátu,
e) školský poriadok školského internátu,
f) plán výchovno-vzdelávacej činnosti a
g) plán práce školského internátu.
Ďalšiu dokumentáciu školského internátu tvoria najmä:
a) rozvrh služieb vychovávateľov a pomocných vychovávateľov,
b) zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia vychovávateľov,
c) ročný plán kontrolnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov,
d) ročný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
e) evidencia školských úrazov detí a žiakov,
f) evidencia sťažností,
g) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
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h) rozhodnutia riaditeľa školského internátu.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú 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).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe:






Vyhlášky č. 236/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o
školskom internáte,
§ 117 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,

Zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,



Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, bydlisko, štátna príslušnosť,
národnosť, údaje o zákonnom zástupcovi žiaka, rok školskej dochádzky, fotka.
Meno a priezvisko, pracovné zaradenie vychovávateľov.

5. Dotknuté osoby:
Ubytovaní žiaci a vychovávatelia.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Ubytovacia kniha- 5 rokov
Harmonogram služieb pre vychovávateľov školského internátu- 5 rokov
Denný záznam ŠI – 10 rokov
Denník výchovných skupín- 10 rokov
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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. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

10. 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.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretia strana
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).
Orgány miestnej štátnej správy v školstve Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
a samosprávneho kraja v ich územnej vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
pôsobnosti požadované údaje o záujme doplnení niektorých zákonov.
žiakov o štúdium na stredných školách
podľa § 71 školského zákona,
zriaďovateľ školy podľa § 158 ods.3
školského zákona,
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Štátna školská inšpekcia,
Orgán miestnej štátnej správy v školstve
a samosprávneho kraja a rada školy
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