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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
1. Prevádzkovateľ. Osobné údaje čitateľa budú spracúvané Univerzitou Komenského v Bratislave
(ďalej len „UK“), so sídlom Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00397865,
ktorá je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných
údajov.
2. Účel spracúvania osobných údajov. Osobné údaje čitateľa budú spracúvané za účelom poskytovania
knižnično-informačných služieb.
3. Zoznam osobných údajov. UK bude spracúvať nasledovné osobné údaje čitateľa: meno, priezvisko,
univerzitné osobné číslo (len u študentov a zamestnancov UK), status čitateľa (ak čitateľ uviedol),
fakulta, pracovisko (ak čitateľ uviedol), študijný odbor (u študentov UK), číslo ISIC/ITIC alebo iného
dokladu (v prípade čitateľov mimo UK), číslo cestovného dokladu (zahraniční študenti), adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o
vypožičaných knižničných jednotkách, počet poslaných notifikácií (avízo o skončení výpožičnej lehoty,
upomienky), informácie o sankčných poplatkoch.
4. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov. Na účel poskytovania knižničnoinformačných služieb je UK na základe §18 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach oprávnená
bez súhlasu čitateľa spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho
platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa. Údaje nad tento rozsah a to:
status čitateľa (ak čitateľ uviedol), fakulta, pracovisko (ak čitateľ uviedol), študijný odbor (u študentov
UK), číslo ISIC/ITIC/iného preukazu, univerzitné osobné číslo čitateľ poskytuje dobrovoľne, na základe
písomného súhlasu. Súhlas platí po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho
skončení. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom knižnice.
5. Tretie strany. Osobné údaje čitateľa môžu byť poskytnuté súdom a orgánom činným v trestnom
konaní za účelom vedenia občianskeho alebo trestného konania.

Poučenie o právach čitateľa ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od UK ako prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

b)

c)
d)

e)
f)
g)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je
ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných
osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné
údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné
údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov,
ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť
osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do
týchto krajín,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ
získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

