Pokyn k vyplneniu.
Cvičný učiteľ vyplní riadky označené šedým zvýrazňovačom.
Č. sp.: 61-2019-FPV-OÚ
Č. z.: 120/2019

Poverenie oprávnenej osoby spracúvaním osobných údajov
podľa článku 32 ods. 4 Nariadenia 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) (ďalej len „Nariadenie EÚ“
alebo „GDPR")
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 302 322 95
Štatutár/ním splnomocnená osoba, ktorá poveruje: Ing. Janka Lichá
Oprávnená osoba
Titul, meno a priezvisko cvičného učiteľa:
Pracovisko:
Poučenie oprávnenej osoby (cvičného učiteľa)
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje (ďalej len „OÚ“) dotknutých osôb výhradne na základe pokynov Prevádzkovateľa, ktorý
ju poveril spracúvaním a pri spracúvaní OÚ postupuje v súlade s Nariadením EÚ, Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“), inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi
predpismi a rešpektuje príslušné povinnosti určené Prevádzkovateľom, najmä v bezpečnostnej dokumentácii informačných
systémov OÚ a v iných interných predpisoch Prevádzkovateľa. Oprávnená osoba nesmie spracúvané osobné údaje využiť pre
osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než pracovné účely podľa tohto záznamu.
Oprávnená osoba je povinná dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku u Prevádzkovateľa podľa § 79
ods. 2 Zákona o ochrane OÚ a to aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby, okrem zákonom priznaných výnimiek podľa § 79 ods. 3 a 4 Zákona o ochrane
OÚ.
Oprávnená osoba má právo najmä na porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa § 79 ods. 2 Zákona o ochrane OÚ, ak je
to nevyhnutné na plnenie úloh súdov a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona alebo vo vzťahu k Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri plnení jeho úloh podľa Zákona o ochrane OÚ;
ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
Porušenie povinností alebo zneužitie oprávnení pri spracúvaní OÚ bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.
Oprávnená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s OÚ čeliť aj trestnému stíhaniu za trestné činy podľa § 247 a §
374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne konanie.
Rozsah oprávnení
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom vymedzeným účelom spracúvania osobných údajov, ktoré
Prevádzkovateľ určil v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach“ a s ktorými sa oprávnená osoba oboznámila (viď. príloha).
Okruh povolených činností pri spracúvaní OÚ je špecifikovaný v dohode o vykonaní práce.
Rozsah povolených činností pri spracúvaní OÚ je odborné vedenie
študentov pri vykonávaní súvislej
pedagogickej praxe a vypracovanie hodnotení študentov v súvislej pedagogickej praxi v príslušnom predmete.
Oprávnená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a
internými normami Prevádzkovateľa pri spracúvaní OÚ a to hlavne bezpečnostnou dokumentáciou a svojim právam,
povinnostiam a zodpovednosti vymedzeným v tomto poverení v plnom rozsahu porozumela. Tieto dokumenty sú zverejnené na
intranetovej stránke Prevádzkovateľa v sekcii „Rektorát - Ochrana osobných údajov“.
Dňa:

_______________________
Podpis cvičného učiteľa

_________________________
Ing,. Janka Lichá
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
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Príloha k Povereniu oprávnenej osoby:

Názov „Záznamu
o spracovateľských
činnostiach“ (účel spracúvania
OÚ)

Pridelené oprávnenia pri OÚ:
A – oboznamovať sa s OÚ, B získavať, zaznamenávať
a usporadúvať OU, C –
vyhľadávať, prehliadať
a štruktúrovať OU, D - vykonávať
zmeny a opravy a aktualizácie OU,
E – premiestňovať a kopírovať
OU, F – obmedziť spracúvanie
OU, G – sprístupniť OU tretej
osobe, H – poskytovať OU iným
príjemcom, I - zverejňovať OU, J
– realizovať prenos OU do iného
štátu EU, K - vymazať OU, L likvidovať OU, M - neobmedzený
prístup k OU a ich spracúvanie

Vzdelávanie študentov fakúlt

A, B, D

Dátum vzniku
oprávnenia

16.09. 2019

Dátum ukončenia
oprávnenia

Podpis oprávnenej
osoby
(cvičného učiteľa)

13. 12. 2019

Dodatok k dohode o vykonaní práce zamestnanca č. .............., ktorý má oprávnenie spracúvať osobné údaje
Titul, meno, priezvisko cvičného učiteľa:
Kódy jednotlivých oprávnení oprávnenej osoby v procese spracúvania osobných údajov (ďalej OÚ) v elektronickej alebo písomnej forme
v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie úloh v príslušnej oblasti v rámci jej právomocí:
Kódy jednotlivých oprávnení oprávnenej osoby:
A - oprávnenie oboznamovať sa s OU, B - oprávnenie získavať, zaznamenávať a usporadúvať OU, C - oprávnenie vyhľadávať, prehliadať,
štruktúrovať OU, D - oprávnenie vykonávať zmeny, opravy a aktualizácie OU, E – oprávnenie premiestňovať a kopírovať OU, F – oprávnenie
obmedziť spracúvanie OU, G – oprávnenie sprístupniť OU tretej osobe; H – oprávnenie poskytovať OU iným príjemcom, I – oprávnenie
zverejňovať OU, J – oprávnenie realizovať prenos OU do iného štátu EÚ, K – oprávnenie vymazať OU, L - oprávnenie likvidovať OU, M neobmedzený prístup k OU a ich spracúvanie.
Ďalšie oprávnenia prístupu k OÚ v elektronickej a písomnej forme a povolené činnosti:
 Spracúvanie OÚ len v rozsahu dohody o vykonaní práce, podľa určených pracovných postupov a na presne vymedzený účel v zmysle
záznamov o spracovateľských činnostiach u prevádzkovateľa, pričom platí zákaz zlučovania rozdielnych účelov spracovania.
 Spracúvanie len tých OÚ, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre daný účel a ich priebežné aktualizovanie.
 Zabezpečenie písomného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby pri spracúvaní OÚ nad rámec osobitných zákonných predpisov (najmä
vyhotovenie a spracovanie fotokópií úradných dokladov a fotografií) a akceptovanie zrušenia udeleného súhlasu.
 Zabezpečenie podania informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby v zmysle článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.
 Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní ich práv v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679.
 Spracúvanie, poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie OÚ v rozsahu a spôsobom podľa záznamov o spracovateľských činnostiach
u prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené na intranetovej stránke UMB.
 Dodržiavanie zákazu zverejnenia rodného čísla dotknutej osoby.
 Realizovanie ochrany OÚ pred stratou, poškodením, zničením, zneužitím a krádežou oboznámením sa s Bezpečnostnou smernicou a
platnými internými predpismi a ich trvalým dodržiavaním.
 Dodržiavanie zásady mlčanlivosti o OÚ.
 Bližšie informácie pre dotknutú osobu (cvičný učiteľ) v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke
https://www.fpv.umb.sk/studium/pedagogicke-praxe-denna-forma-studia/načuvova
Zamestnanec spracúva/má prístup k OÚ v elektronickej forme len vo vyznačených IT systémoch UMB s OÚ fyzických osôb a
v rozsahu uvedenom v tomto popise. Prístup je možný len na základe prideleného mena a hesla v rozsahu oprávnení podľa pridelených rolí
(užívateľ, správca aplikácie, správca operačného systému, správca servera):
Rozsah povolených oprávnení a činností s OÚ v elektronickej forme
Názov IT systému s OÚ v elektronickej
forme/názov modulu

Pridelená
rola

Kódy činností

-

-

-

Zamestnanec spracúva/má prístup k OÚ v písomnej forme len vo vyznačených typoch agendy UMB a vo vyznačenom rozsahu:
Rozsah povolených oprávnení a činností s OÚ v písomnej forme
Obsah písomnej formy agendy
Vzdelávanie študentov

Kódy činností
A, B, D, H

Banská Bystrica _____________________

podpis cvičného učiteľa

Ing,. Janka Lichá
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
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