ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. VZDELÁVANIE (ŠTUDIJNÉ ÚČELY)
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Splnenie úloh vo verejnom záujme)

1. A Prijímacie konanie:
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Spracúvanie prihlášok na štúdium;
 Spracúvanie výsledkov prijímacích skúšok;
 Rozhodovanie o prijatí/neprijatí na štúdium;
 Rozhodovanie o odvolaní proti neprijatiu na štúdium.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1. B Zápis na štúdium a zápis do ročníka
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vydávanie potvrdení o návšteve školy;
 Podávanie rôznych žiadostí za účelom riešenia fakultných záležitostí týkajúcich sa štúdia študenta
žiadosti o odpustenie a/alebo zníženie školného, žiadosti o zmenu formy, prerušenie štúdia;
 Nostrifikácia dokladov o štúdiu;
 Evidencia osobných údajov v registri študentov;
 Priebežná klasifikácia študenta a hodnotenie postupových skúšok;
 Poskytovanie osobných údajov z registra študentov TUKE do centrálneho registra študentov
prevádzkovaného MŠ SR;
 Preukaz študenta (viď. bod 6. A).
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1. C Štúdium (výučba)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania;
 Evidenciu osobných údajov v registri študentov;
 Priebežná klasifikácia študenta a hodnotenie postupových skúšok;
 Kontrola účasti na výuke/výučbe (prednáškach, seminároch a cvičeniach);
 Využívanie e-learningu TUKE na študijné účely;
 Poskytovanie osobných údajov z registra študentov TUKE do centrálneho registra študentov
prevádzkovaného MŠ SR;
 Podpora študentských stáží a odbornej praxe študentov:
- Preverenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzača o stáž,
- Preverenie podmienok stanovených organizáciou vyhlasujúcou stáž,
- Odporúčania vhodných uchádzačov o stáž v partnerskej organizácii a poskytnutie ich osobných údajov
tejto partnerskej organizácii,
- Kvalifikácia obsahu odbornej stáže v rámci hodnotení plnenia študijného programu a prideľovanie
kreditov.
 Zabezpečenie a organizovanie exkurzií:
- Zoznamy študentov,
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- Vybavenie vstupov študentov do podnikov,
- Poistenie študentov.
Štátne skúšky a rigorózne skúšky (viď. 1. G);
Vyhotovovanie zvukového záznamu alebo audiovizuálneho záznamu zo vzdelávacích činností v rozsahu
nevyhnutnom na študijné účely podľa § 108 ods. 8 zákona o VŠ;
Vykonávanie verejného prenosu vzdelávacej činnosti TUKE, najmä verejného prenosu prednášky podľa
§ 108 ods. 8 zákona o VŠ.

Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1. D Akademické mobility študentov
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Posudzovanie žiadostí (prihlášok) študentov TUKE na študentskú mobilitu, za účelom štúdia alebo stáže;
 Administrácia procesu a predvýber vhodných kandidátov zo študentov TUKE, uchádzajúcich sa o
zahraničné štúdium alebo stáž, odchádzajúcich z TUKE do zahraničia;
 Uzatváranie a plnenie zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu študenta;
 Zverejňovanie osobných údajov študentov TUKE, ktorí uspeli vo výbere na akademickú mobilitu
študenta;
 Vykonávanie cezhraničných prenosov do tretích krajín so statusom krajiny zabezpečujúcej primeranú
úroveň ochrany alebo krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 Posudzovanie žiadostí študentov prichádzajúcich na TUKE;
 Prijímanie študentov prichádzajúcich zo zahraničných univerzít na TUKE.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1. E Sociálna podpora študentov
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme najmä v súvislosti s § 89 ods. 1 a 2
Zákona o VŠ)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Priznávanie štipendií:
- Posúdenie vylúčenia nároku na podanie žiadosti o štipendium,
- Vydávanie rozhodnutí o priznaní všetkých typov štipendií,
- Rozhodovanie o odvolaní o nepriznaní štipendia,
- Oceňovania študentov pochvalou a akademickou cenou rektora TUKE.
 Zabezpečenie možností stravovania a ubytovania;
- Posúdenie žiadosti o ubytovanie v ŠD,
- Rozhodovanie o pridelení/nepridelení ubytovania v ŠD a následné zaslanie rozhodnutia o pridelení/
nepridelení ubytovania v ŠD,
- Vypracovanie návrhu zmluvy o ubytovaní a uzatvorenie zmluvy,
- Rozhodovanie o odvolaní o nepridelení ubytovania.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.
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1. F Podpora študentov so špecifickými potrebami
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas študenta so špecifickou potrebou TUKE v súlade s § 100
ods. 4 Zákona o VŠ)

Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vyhodnotenie a prehodnocovania špecifických potrieb študenta;
 Poskytovanie podporných služieb študentom so špecifickými potrebami.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami,
- oznámenie MZV SR o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím č. 317/2010 Z. z.

1. G Prerušenie a skončenie štúdia
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Prerušenie štúdia;
 Riadne skončenie štúdia;
- Štátne skúšky a rigorózne skúšky;
 Záverečné práce;
- Kontroly originality záverečných prác;
 Iné skončenie štúdia;
- zanechanie štúdia,
- neskončenie štúdia v určenom termíne,
- vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek,
- zrušenie študijného program,
- smrť študenta.
 Verifikácie dokladov o štúdiu;
 Overenia riadneho ukončenia štúdia.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

2. VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ ÚČELY A PROJEKTY
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme)
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)
 Čl. 89 GDPR
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vykonávanie vedeckého výskumu;
 Zabezpečenie procesu prípravy prihlášok (dokumentov), spracovania a realizácie schválených projektov
(podaných v rámci rôznych výziev na podávanie projektov) v rátane ich monitorovania;
 Zabezpečovanie činnosti projektových tímov;
 Riadenie a financovanie vedecko-výskumných projektov;
 Návrh personálnej matice projektov pri príprave žiadostí o financovanie projektov;
 Zverejňovanie osobných údajov študentov TUKE a zamestnancov, ktorí získali vedeckovýskumný grant
alebo inú dotáciu z verejných finančných zdrojov;
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Spracúvanie osobných údajov riešiteľov projektov pri príprave žiadostí o financovanie projektov;
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb zahrnutých do výskumu pri auditoch dosiahnutých
výsledkov projektu;
Vyhotovovanie zvukového záznamu alebo audiovizuálneho záznamu zo vzdelávacích činností v rozsahu
nevyhnutnom na vedecké účely podľa § 108 ods. 8 zákona o VŠ;
Organizovanie vedeckých a odborných konferencií;
Publikačná a vydavateľská činnosť;
- vydávanie vedeckých a iných odborných časopisov,
- vydávanie zborníkov, resp. publikovanie z vedeckých konferencií, workshopov a iných vedeckých
podujatí,
Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z.z.o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov, (ktorá je zabezpečovaná v rámci TUKE),
- zákon č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v
znení neskorších predpisov.

2. A Spracúvanie špecifických výskumných dát
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Súhlas dotknutej osoby)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Spracúvanie špecifických výskumných dát v rámci vykonávania vedeckého výskumu a vývoja
 Získavanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov probandov (dotknutých osôb) zahrnutých do výskumu
v rámci vykonávania vedeckého výskumu;

3. POSKYTOVANIE ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie celoživotného vzdelávania;
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe,
- rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe,
- kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch,
- záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov (UTV) a iné vzdelávanie,
 Akreditácia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania;
 Vedenie dokumentácie vzdelávacieho program alebo akreditovaného vzdelávacieho programu;
 Vedenie výkazu o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho program;
 Vedenie katalógového listu účastníkov akreditovaného vzdelávacieho program;
 Hodnotenie účastníkov ďalšieho vzdelávania;
 Overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti;
 Spracovanie a administrácia žiadosti o vykonanie skúšky;
 Zbezpečenie a vykonávanie záverečnej skúšky akreditovaného vzdelávacieho programu alebo skúšky
na overenie odbornej spôsobilosti, vrátane vyhotovenia protokolu o záverečnej skúške;
 Vydávanie osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho program;
 Vydávanie osvedčení o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenie o úplnej kvalifikácii;
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Zaznamenávanie (zápis) v registri účastníkov ďalšieho vzdelávania.



Poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
- jazykové kurzy,
- pripravné kurzy z matematiky, fyziky,
- počítačové kurzy,
- iné kurzy, programy a školenia.

Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
-

-

zákon č. 568/2009 Z. z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákono v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláška MŠ SR č. 97/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho
programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o
osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o
náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii,
vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov,
vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.

4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ŠTÚDIA A MOBILÍT
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Akademické mobility študentov (viď. bod 1. D);
 Mobility zamestnancov;
- Posudzovanie žiadostí (prihlášok) zamestnancov TUKE na mobilitu zamestnancov (na výučbu
alebo školenia) hostiteľskej inštitúcie;
- Administrácia procesu a predvýber vhodných kandidátov zo zamestnancov TUKE, uchádzajúcich sa o
zahraničný pobyt (výučbu alebo školenie), odchádzajúcich z TUKE do zahraničia;
- Uzatváranie a plnenie zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
a školenia;
- Vykonávanie cezhraničných prenosov do tretích krajín so statusom krajiny zabezpečujúcej primeranú
úroveň ochrany alebo krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
- Zverejňovanie osobných údajov zamestnancov TUKE, ktorí uspeli vo výbere na akademickú mobilitu
zamestnanca;
- Prijímanie zamestnancov prichádzajúcich zo zahraničných univerzít na TUKE.
 Uznávanie štúdia;
 Uznávanie dokladov o vzdelaní.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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5. AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Zabezpečenie činností a plnenie úloh Správnej rady TUKE;
 Zabezpečenie činností a plnenie úloh Akademického senátu TUKE/fakúlt;
- Voľby do Akademického senátu TUKE/fakulty,
- Voľby na funkciu rektora TUKE,
- Voľby na funkciu dekana fakulty TUKE,
 Zabezpečovanie agendy rektora TUKE;
 Zabezpečenie činností a plnenie úloh Vedeckej rady TUKE/fakúlt;
- Prerokúvanie a schvaľovanie návrhov na vymenovanie profesorov,
- Udeľovanie čestných titulov,
 Disciplinárne trestania;
 Medzinárodná spolupráca a členstvo v medzinárodných organizáciách.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

6. VYDÁVANIE PREUKAZOV ŠTUDENTOM A ZAMESTNANCOM TUKE
6. A Výroba preukazu študenta
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Preukazovanie právneho postavenia študenta TUKE;
 Preukazovanie oprávňenia využívať práva a výhody študenta vyplývajúce z príslušných zákonov, z
vnútorných predpisov TUKE a z dohôd s inými právnickými osobami;
 Aktivácia bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta;
 Prolongácia bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta;
 Dátová integrácia na zabezpečenie využívania zliav študentov na cestovnom;
 Evidovanie vstupov študentov pri vstupe do priestorov TUKE (viď. bod 19. B).
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

6. B Výroba preukazu zamestnanca

Právny základ spracúvania OÚ



Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov)
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)

Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Preukazovanie právneho postavenia vysokoškolského učiteľa TUKE;
 Preukazovanie zamestnaneckého vzťahu s TUKE;
 Preukazovanie oprávňenia využívať práva a výhody vysokoškolského učiteľa zo zákonov, z vnútorných
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predpisov TUKE a z dohôd s inými právnickými osobami;
Preukazovanie oprávňenia využívať práva a výhody z dohôd o poskytovaní služieb s inými právnickými
osobami;
Evidovanie vstupov zamestnancov pri vstupe do priestorov (miestností, učební a objektov) TUKE (viď.
bod 19 B).

Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

7. POSKYTOVANIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme najmä v súvislosti so Zákonom
o knižniciach)
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na výpožičky knižničného fondu
dotknutou osobou)

Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Registrácia používateľov Univerzitnej knižnice TUKE;
 Knižnično-informačné služby;
 Uzatváranie a plnenie zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi TUKE a dotknutou osobou;
 Zaznamenávanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a zabezpečenie ich
ročnej aktualizácie a správnosti,
 Iná akademická, umelecká a literárna činnosť zastrešená zo strany TUKE.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.,
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- § 78 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

8. PERSONÁLNE A MZDOVÉ ÚČELY
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov)
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE, plnenie osobitných povinností TUKE
podľa osobitných zákonov z oblasti daňového práva, správneho práva a práva sociálneho
zabezpečenia)
8. A Výber zamestnancov
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Výberové konanie, vrátane oznámenia voľnom pracovnom mieste;
 Založenie pracovného pomeru (pracovná zmluva);
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
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-

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

8. B Nevyžiadané žiadosti o prijatí do pracovného pomeru
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Dobrovoľné zasielanie žiadosti o prijatí do pracovného pomeru/zamestnania mimo výberového konania
8. C Personálna agenda zamestnancov TUKE
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Plnenie povinností TUKE súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom v rámci
predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými zákonmi v oblasti pracovnoprávnych
vzťahov;
 Osobné spisy zamestnancov TUKE;
 Spis osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru;
 Dočasne pridelení zamestnanci;
 Evidencia dochádzky, dovolenky;








Čerpanie sociálneho fondu;
Poskytovanie príspevoku na rekreáciu zamestnancov;
Služby zamestnanosti;
Dohody o hmotnej zodpovednosti;
Zamestnanecké preukazy (viď. bod 6. B);
Poskytovanie súčinnosti pri kontrole/výkone dozoru podľa osobitných predpisov;
Zverejňovanie kontaktov zamestnancov TUKE.

Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia kolektívnej zmluvy,
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. D Mzdová agenda
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Evidencia dochádzky, dovolenky;
 Zrážky za stravovanie;
 Odvody do sociálnej poisťovne;
 Odvody do zdravotnej poisťovne;
 Daňové odvody;
 Preukazovanie nároku na daňový bonus;
 Preukazovanie nároku na zníženie základu dane;
 Náhrada príjmu pri PN;
 Výplata mzdy zamestnancom TUKE;
 Mzdové listy;
 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní;
 Doplnkové dôchodkové a starobné dôchodkové sporenie;
 Dôchodkové zabezpečenie.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
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-

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. zákon č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

8. E Pracovné cesty a cestovné náhrady
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vypracovnie príkazu na pracovnú cestu;
 Žiadosť o povolenie použitia cestného motorového vozidla na pracovnú cestu;
 Prílohy k použitiu motorového vozidla na pracovnú cestu;
 Poistenie liečebných nákladov na zahraničných pracovných cestách;
 Vyučtovanie a správa z pracovnej cesty.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. F Majetkové priznanie
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Majetkové priznania vedúcich zamestnancov TUKE
 Vyhodnotenie majetkového priznania a preskúmanie úplnosti a pravdivosti majetkového priznania
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

9. DAŇOVÉ A ÚČTOVNÉ ÚČELY
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Spracovanie faktúr;
 Evidencia účtovných dokladov;
 Uchovávanie faktúr;
 Plnenia povinností platiteľa dane;
 Plnenia povinností daňového subjektu.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 422/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
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-

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

10. PLNENIE POVINNOSTÍ TUKE V OBLASTI BOZP, PO a PZS
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vedenie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencie súvisiacej s bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci, požiarnej ochrany a PZS;
 Vykonávanie školení z BOZP zamestnancov, študentov a iných osôb;
 Vykonávanie školení z PO zamestnancov, študentov a iných osôb;
 Eviedencia úrazov;
 Poskytovanie súčinnosti pri kontrole/výkone dozoru podľa osobitných predpisov.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
Právny základ spracúvania OÚ
 § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Personálna bezpečnosť;
- Bezpečnostné previerky zamestnancov,
 Určenie zamestnancov pre styk s utajovanými skutočnosťami;
 Zánik určenia pre styk s utajovanými skutočnostami;
 Dokumentácia OUS.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhlška NBÚ č. 331/2004 Z.z o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

12. PLNENIE POVINNOSTÍ A ÚLOH TUKE V OBLASTI KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
Právny základ spracúvania OÚ
 § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Hospodárska mobilizácia;
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Obrana a bezpečnosť;
Civilná ochrana.

Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

13. PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TUKE
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Whistleblowing;
 Zabezpečenie práv dotknutých osôb;
- Prijatie a posúdenie žiadostí o výkon práva podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov,
- Overenie totožnosti (identity) žiadajúcej osoby o výkon práva,
- Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva,
 Povinné zverejňovanie informácií;
- Spracúvanie osobných údajov žiadateľov o sprístupnenie informácie,
- Sprístupňovanie vymedzených osobných údajov vedúcich zamestnancov TUKE,
- Zverejňovanie povinných informácii (zmluvy, faktúry) vrátane identifikačných údajov fyzických osôb,
 Verejné obstarávanie a verejné obchodné súťaže;
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
 zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 438/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14. PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE A OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (PRÁVNA AGENDA)
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie
právnych nárokov TUKE)
 Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vedenie komplexnej internej právnej agendy (súdnych sporov, exekučných konaní, správnych konaní,
príp. trestných konaní začatých na základe iniciatívy TUKE alebo v prípadoch vedených proti TUKE);
 Kontrola nad zmluvnou agendou;
 Vedenie a zaznamenávanie písomnej komunikácie s dlžníkom (výzvy na úhradu).
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15. SPRÁVA REGISTRATÚRY
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 89 GDPR
 Čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Správa prijatej a odoslanej pošty;
 Organizovanie a manipulácia s internými a externými záznamami a spismi, najmä ich prijímanie,
triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie (archivácia),
ochrana a vyraďovanie spisov a záznamov;
 Vedenie interných evidencií na úseku správy registratúry;
 Vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, umožnenie štúdia;
 Vedenie evidencie písomných žiadostí žiadateľov o prístup k archívnym dokumentom;
 Výkon správnej agendy spojený s vydávaním kópií, odpisov, výpisov z archívnych dokumentov.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

16. PREVÁDZKA/SPRÁVA IKT A E-INFRAŠTRUKTÚRA TUKE
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Univerzitná počítačová sieť TUKE;
 Celouniverzitné informačné systémy TUKE;
 Informačné a komunikačné (IKT) a úložné systémy;
 Sieťové služby;
- Elektronická pošta,
- Centrálna autentifikácia,
- Zálohovanie a archivácia dát,
 Helpdesk.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

17. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
Právny základ spracúvania OÚ
 § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov (Splnenie zákonných povinností TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti.
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Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

18. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ (UZATVÁRANIE A PLNENIE ZMLÚV S FYZICKÝMI OSOBAMI)
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Poskytovanie komerčných ubytovacích služieb;
 Prenajímanie nebytových priestorov aj bytov fyzickým osobám;
 Poskytovanie stravovacích služieb;
 Prevádzkovanie e-shopu;
 Predaj tovaru a poskytovanie služieb zákazníkovi;
 Prevádzkovanie vydavateľstva TUKE;
 Poskytovanie tlačových a reprografických služieb študentom;
 Ochrana duševného vlasníctva;
 Uzatvorenie a plnenie licenčných zmlúv;
 Uzatváranie iných zmluvných vzťahov TUKE s fyzickými osobami a ich plnenie.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

19. OCHRANA MAJETKU A BEZPEČNOSTI
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE: ochrana majetku a bezpečnosti TUKE)
19. A KAMEROVÉ SYSTÉMY
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Prevádzkovanie kamerového systému pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti a/alebo
priestorov verejnosti neprístupných.
19. B PRÍSTUPOVÉ A KĽÚČOVÉ SYSTÉMY SYSTÉMY
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Jednorazový vstup do objektov TUKE;
- Kontrola identifikácie dotknutých osôb pri ich jednorazovom vstupe do objektov TUKE,
- Kniha návštev,
 Evidovanie vstupov dotknutých osôb pri vstupe do chránených priestorov určených objektov TUKE;
 Evidovanie vstupov dotknutých osôb pri vstupe do miestností (učební) TUKE;
 Evidencia vydaných hosťovských vstupov (preukazov/kariet);
 Evidencia vydaných kľúčov od miestností TUKE.
19. C RAMPOVÉ A PAROVACIE SYSTÉMY
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Evidovanie vstupov dotknutých osôb s motorovými vozidlami pri vjazde na príľahlé priestranstvá TUKE;
 Evidencia vjazdu a parkovania motorových vozidiel dotknutých osôb na parkoviskách TUKE.
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19. D ZABEZPEČENIE IT BEZPEČNOSTI
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Splnenie zákonných povinností najmä v súvislosti s povinnosťami podľa
Čl. 32 GDPR)
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Bezpečnostný monitoring prevádzky počítačovej siete TUKE;
 Správa loginov a LDAP účtov zamestnancov a študentov;
 Analýza a notifikácie logovacích údajov o používateľoch informačných systémov;
 Zadržiavanie prevádzkových údajov, resp. metadát z elektronickej komunikácie;
 Analýza a notifikácie o podozrivom správaní používateľa;
 Poskytovanie osobných údajov pri súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní;
 Vyhotovovanie a uchovávanie osobitnej zálohy dát;
 Získavanie údajov za účelom verifikácie ľudského konania pri prevencii pred útokmi pokúšajúcich sa
prelomiť prijaté bezpečnostné opatrenia.

20. KONTROLNÉ MECHANIZMY ZAMESTNÁVATEĽA
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Ochrana oprávneného záujmu TUKE: kontrola dodržiavania pracovnej
disciplíny v spojitosti s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Používanie systému elektronickej dochádzky na kontrolu dodržiavania ustanoveného pracovného času
zamestnancami;
 Kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej doby a/alebo odber vzorky krvi na
prešetrovanie prípadov porušenia pracovnej disciplíny;
 Kontrola dodržiavania prijatých opatrení na úseku BOZP.
Sekundárne právne základy spracúvania OÚ:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zmien a doplnení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

21. ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O TUKE A PROPAGÁCIA
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE: zvyšovanie povedomia o TUKE)
 Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby - ak je vzhľadom na okolností vhodnejší alebo
výslovne potrebný)
 § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov
21. A Vykonávanie akademických obradov a iných slavnostných aktov
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 imatrikulácie novoprijatých študentov;
 promócie absolventov vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom, inžinierskom alebo magisterskom
stupni štúdia;
- verejné vyhlásenie údajov o absolventovi,
- slávnostné odovzdanie vysokoškolských diplomov,
 promócie absolventov rigorózneho konania;
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odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia;
odovzdávanie diplomov habilitovaným docentom a doktorom vied;
udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa);
inaugurácia rektora univerzity;
inaugurácia dekanov fakúlt univerzity.

Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- § 68 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

21. B Propagácia a informovanie verejnosti
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Prevádzkovanie a administrácia web stránky TUKE a jej fakúlt;
 Prevádzkovanie a administrácia oficiálnych profilov TUKE na sociálnych sieťach;
 Komunikácia s účastníkmi diskusií a prispievateľmi obsahu registrovaných používateľov sociálnej siete;
 Propagácia a vytváranie dobrého mena TUKE najmä vo vzťahu k záujemcom o štúdium;
 Informovanie o udalostiach v rámci akademickej obce;
 Publikovanie tlačových správ členov vedenia TUKE a jej fakúlt, vedúcich členov orgánov akademickej
samosprávy TUKE/fakúlt, resp. iných významných zamestnancov TUKE a/alebo zamestnancov a
študentov, ktorí dosiahli úspech;
 Udeľovanie medailí a vyznamenaní;
 Príprava, zabezpečenie a organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských, študentských, či iných
podujatí TUKE:
- konferencie, workshopy, semináre,
- kultúrno-spoločenské podujatia,
- literárno-umelecké podujatia, sympóziá, koncerty,
- deň otvorených dverí TUKE a jej fakúlt,
- spoločenské udalosti (ples TUKE alebo ples fakulty a imatrikulačný ples fakulty),
 Prezentácia absolventov TUKE na účely overenia riadneho ukončenia štúdia.
21. C Marketing
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Súhlas dotknutej osoby)
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vedenia marketingovej a PR komunikácie pri propagácii TUKE alebo záujmov (napr. podujatí)
organizovaných priamo TUKE alebo s podporou TUKE, najmä:
- zasielanie newsletter,
- zasielanie elektronickej pošty (newsletteru) zákazníkom, ktorí nakúpili tovar v e-shope TUKE.
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- § 62 ods. 3 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

21. D Súťaže a ankety
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Príprava, zabezpečenie a organizovanie rôznych kultúrnych, študentských a žiackych súťaží TUKE:
- študentské súťaže,
- študentské (vedomostné) olympiády,
- športové podujatia a súťaže,
- študentské podujatia organizované pod záštitou TUKE,
- literárno-umelecké súťaže,
 Zverejňovanie výsledkov súťaží;
 Zverejňovanie fotografií výhercov súťaží.
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21. E Vydávanie pamätnice TUKE a jej fakúlt
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Príprava, zabezpečenie a vydávanie pamätnice TUKE alebo pamätnice fakúlt TUKE pri príležitosti
okruhlého výročia;
 Publikovanie článkov o bývalých a súčasných členoch vedenia TUKE a jej fakúlt;
 Publikovanie článkov o bývalých a súčasných členoch orgánov akademickej samosprávy TUKE/fakúlt;
 Publikovanie článkov o bývalých významných zamestnancoch TUKE;
 Zverejňovanie zoznamov (s osobnými údajmi) bývalých a súčasných členov vedenia TUKE/fakúlt a
vedúcich členov orgánov akademickej samosprávy TUKE/fakúlt;
 Zverejňovanie fotografií bývalých a súčasných členov vedenia TUKE/fakúlt a vedúcich členov orgánov
akademickej samosprávy TUKE/fakúlt;
 Publikovanie článkov o významných ocenených osobách (osobnostiach), ktoré sa zaslúžili alebo prispeli
k rozvoju TUKE.
21. F Alumni klub
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE: udržiavanie kontaktu s absolventmi TUKE)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Udržiavanie vzťahov a väzieb Alma Mater s absolventmi a vytváranie príležitosti na vzájomnú spoluprácu
a podporu výkonu akademickej samosprávy;
 Zabezpečovanie vnútorných administratívnych činností a úloh Alumni Klubov.
21. G Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Súhlas dotknutej osoby)
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Zverejňovanie údajov o absolventoch TUKE;
 Zverejňovanie fotografií zamestnancov alebo študentov TUKE na webovom sídle TUKE;
 Fotografie a fotogalérie.
21. H Voľnočasové aktivity pre deti
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Príprava, zabezpečenie a organizovanie denných detských vzdelávacích a športových táborov
- Detská univerzita TUKE (Sme TU pre deti)
- Športové leto s TUKE
 Zverejňovanie účastníkov detských vzdelávacích a športových táborov a iných detských podujatí TUKE
21. I Vydávanie časopisov a iných periodík


§ 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov

Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Vydávanie univerzitného časopisu “HALO TU”
 Vydávanie iných periodík TUKE
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- § 108 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
21. J Deň otvorených dverí
Sekundárne účely spracúvania OÚ:

16



Príprava, zabezpečenie a organizovanie Dňa otvorených dverí TUKE a jej fakúlt

22. ŠTATISTICKÉ ÚČELY
Právny základ spracúvania OÚ
 Čl. 89 GDPR
Sekundárne účely spracúvania OÚ:
 Zostavovanie štatistických výstupov a pracovných podkladov potrebných pre interné štatistické ako aj
štatistické účely iných štátnych orgánov a právnických osôb
Sekundárny právny základ spracúvania OÚ:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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