Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

____________________________________________________________________________
Č.sp.: FPV/1/2021/105-RMaĽZ

č.z.: FPV/2/2021

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
Štatutárom splnomocnená osoba, ktorá poveruje:
Ing. Janka Lichá, zodpovedná osoba poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov na Fakulte prírodných vied UMB.
Podpísanie poverenia oprávnenou osobou zabezpečuje: (katedra a meno zamestnanca) .............................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Oprávnená osoba
Titul, meno a priezvisko: ..................................................................................................................................................................
Pracovné/funkčné zaradenie: cvičný učiteľ UMB pre pedagogickú prax realizovanú na cvičnej škole

Poučenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba spracúva osobné údaje (ďalej len „OÚ“) študenta UMB po dobu trvania jeho pedagogickej praxe na zmluvnej
cvičnej škole (ďalej tiež „dotknutá osoba“ alebo „študent UMB“) 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 pri manipulácii s OÚ rešpektuje príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom v jeho internom predpise Metodický pokyn
č. 3/2020 Základné zásady manipulácie s osobnými údajmi oprávnenými osobami na UMB (ďalej len „Metodický pokyn UMB
č. 3/2020“). 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 a to
podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
OÚ“) pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu tejto fyzickej osoby s prevádzkovateľom;
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 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
Cvičný učiteľ ako oprávnená osoba spracúva osobné údaje študenta UMB pre účel spracovania, ktorý prevádzkovateľ nazval
„Vzdelávanie študentov“. Právnym základom spracúvania OÚ je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Rozsah a opis povolených činností oprávnenej osoby je špecifikovaný najmä v jej DVP a Dodatku k DVP zamestnanca UMB,
ktorý má oprávnenie spracúvať osobné údaje pre UMB.
Rozsah povolených činností oprávnenej osoby podľa tohto poverenia je: oboznamovať sa s poskytnutými OÚ študenta
UMB, získavať nové OÚ a zaznamenávať ich vo forme písomného hodnotenia činnosti študenta UMB počas pedagogickej
praxe a potvrdenia o jej absolvovaní vyhotovených pre potreby fakulty UMB, ktorá študenta výkonom praxe poverila.
Oprávnená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená so zásadami spracúvania OÚ podľa pravidiel GDPR a
svojim právam, povinnostiam a zodpovednosti vymedzeným v tomto poverení a metodickom pokyne UMB a v plnom rozsahu
im porozumela. Ďalšie informácie k spracúvaniu OÚ na UMB sú zverejnené na stránke prevádzkovateľa www.umb.sk v sekcii
Ochrana osobných údajov a GDPR.

Príloha: Metodický pokyn UMB č. 3/2020
Dátum začatia oprávnenia spracúvať OÚ:
_________________________
podpis poverenej oprávnenej osoby

Dátum ukončenia oprávnenia:
_________________________
podpis za prevádzkovateľa

