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INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov 
Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica, a 

Súkromné jasle Guliver, Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská 

republika. Riaditeľ: PaedDr. Anežka Slančíková. Zriaďovateľ: GULIVER, n.o., Dolná 5, 

969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45743339, DIČ: 2024104632..  (ďalej aj ako 

„prevádzkovateľ“)  

 

Týmto by sme Vás radi informovali o: 

1. Spracúvaní osobných údajov 

2. Zásadách používania cookies 

 

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné 

práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré 

sa ho týkajú. 

 

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, 

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa 

25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu 

dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň 

obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, 

rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a 

závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a 

organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných 

údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude 

prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať. 

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH  ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ informuje zákonného zástupcu dieťaťa, že v zmysle zákona §11 ods. 6 č. 

245/2008  Z.z.  zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje na 

nasledovné účely: 

mailto:guliver@tidly.sk
http://www.msguliver.sk/
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A) PREVÁDZKOVANIE SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY GULIVER A 

PLNENIE POVINNOSTÍ V ZMYSLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA: 

Za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo Školského zákona a za účelom 

prevádzkovania Súkromnej materskej školy Guliver je Prevádzkovateľ v súlade s § 11 ods. 6 

Školského zákona oprávnený spracúvať osobné údaje: 

 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu 

 1. meno a priezvisko, 

 2. dátum a miesto narodenia, 

 3. bydlisko, 

 4. rodné číslo, 

 5. štátna príslušnosť, 

 6. národnosť, 

 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 

 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a  

  špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie). 

 

Právnym základom spracúvania, je, že spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné 

podľa uvedeného osobitného zákona – Školského zákona. 

 

B) PREVÁDZKOVANIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RÁMCI PRIESTOROV 

SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY GULIVER: 

Prevádzkovateľ spoločne so spoločnosťou TIDLY SLOVAKIA, a.s., so sídlom Dolná 5, 

Banská Štiavnica 969 01, IČO: 35 976 161, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 878/S, ktorá je vlastníkom nehnuteľností, v ktorých 

sa nachádza prevádzka materskej školy, prevádzkuje kamerový systém v rámci interiéru 

a exteriéru materskej školy. 

Prevádzkovateľ prostredníctvom predmetného kamerového systému vyhotovuje kamerové 

záznamy, prostredníctvom ktorých môže byť dieťa alebo zákonný zástupca pri vstupe do 

priestorov materskej školy monitorovaní (záznamy môžu obsahovať podobizeň a 

záznamy o pohybe a činnosti osôb v rámci priestorov materskej školy).  

Právnym základom prevádzkovania kamerového systému je skutočnosť, že spracúvanie 

osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a spoločnosti 

mailto:guliver@tidly.sk
http://www.msguliver.sk/
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TIDLY SLOVAKIA, a.s. - účelom prevádzkovania kamerového systému je ochrana majetku, 

života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (a to najmä detí) a 

predchádzanie trestnej činnosti. 

Kamerové záznamy a osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) 

maximálne po dobu 7 dní, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania 

osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby (podľa toho, 

čo uplynie skôr) budú osobné údaje zlikvidované. Výnimkou sú prípady, kedy budú kamerové 

záznamy vyžiadané súdmi alebo inými orgánmi štátnej alebo verejnej správy alebo prípady, 

kedy bude Prevádzkovateľ potrebovať kamerové záznamy na uplatnenie jeho práv alebo 

splnenie jeho povinností. 

 

C) ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV DIEŤAŤA PRE 

POTREBY PREZENTÁCIE AKTIVÍT A ČINNOSTÍ MATERSKEJ ŠKOLY A 

PREVÁDZKOVATEĽA: 

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže udeliť súhlas prevádzkovateľovi, na základe jasne prejavenej 

vôle, slobodne  a jednoznačne, so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré bude 

spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 

245/2008  Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prevádzkovateľ na základe udeleného súhlasu bude spracúvať tieto osobné údaje dieťaťa, 

fotografia a videozáznam. Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské 

činnosti vykonávané na ten istý účel / účely: 

 

Účelom je spracúvanie a zverejňovanie fotografií a audio a videozáznamov dieťaťa za účelom 

prezentácie aktivít a činností materskej školy a Prevádzkovateľa, a to: 

 na webovej stránke školy jej zriaďovateľa www.msguliver.sk, 

 na webovej stránke  www.youtube.com (príjemcom osobných údajov je spoločnosť 

Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, Spojené štáty americké, ktorá je zaradená do zoznamu subjektov certifikovaných 

systémom Privacy Shield, a teda sa považuje za poskytujúcu adekvátnu úroveň ochrany 

v zmysle Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom 

na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA), 

 na nástenkách umiestnených v škole, 

 v publikačných materiáloch,   

mailto:guliver@tidly.sk
http://www.msguliver.sk/
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 v printových alebo elektronických médiách (príjemcami osobných údajov sú 

vydavatelia printových alebo elektronických médií). 

 

Súhlas je poskytovaný dobrovoľne, pričom jeho poskytnutie je možné odmietnuť. Spracúvanie 

údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia  súhlasu, nebude možné, aby 

Prevádzkovateľ použil uvedené osobné údaje na uvedený účel. 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je súhlas. Udelený súhlas so 

spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad 

prostredníctvom priloženého formulára. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu bude mať za 

následok likvidáciu osobných údajov, na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny 

základ. 

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

sa riadi zásadami: 

 

Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby 

nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

 

Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne 

uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto 

účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú 

dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za 

nezlučiteľné s pôvodným účelom. 

 

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, 

relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 

 

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby 

aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 

osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného 

odkladu vymazali alebo opravili. 

mailto:guliver@tidly.sk
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Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na 

ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú 

spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 

štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany 

práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8. 

 

Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý 

prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných 

údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, 

výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

 

Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad 

spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania 

osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na 

požiadanie úradu preukázať. 

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

s účinnosťou od 25.05.2018: 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného 

z týchto právnych základov 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy 

na základe žiadosti dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo 

majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami 

mailto:guliver@tidly.sk
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prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných 

údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na 

spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť 

ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania 

osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov 

alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe 

osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť 

len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 

ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje 

poskytnú.  

 

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje 

získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 

prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné 

s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a 

účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu 

medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných 

údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie 

trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú 

osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo 

pseudonymizáciu. 
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Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

 

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, 

prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla 

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú 

osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne 

a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. 

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 

dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 

rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či 

sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním 

osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:  

Prevádzkovateľ IS určil zodpovednú osobu: PaedDr. Anežka Slančíková (riaditeľ) 

 

Kontakt: guliver@tidly.sk  

Telefón: 0911 638 349 

Adresa školy:  Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica 

Riaditeľ školy: PaedDr. Anežka Slančíková  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 

 

Používanie cookies 

Naša webová stránka ww.msguliver.sk  nepoužíva cookies. 
 

Čo sú cookies? 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve 

webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia 

s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do 

priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, 

z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu 

načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie 

vytvorila.  

 

Prečo sa používajú cookies? 

Cookies sa používajú s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť 

ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Dočasné sa uchovávajú vo 

vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do 

uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej sa informácie 

ponechávajú, závisí od typu súborov cookie. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov 

cookies, webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. 

Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, stránku je možné navštíviť, avšak niektoré funkcie 

nemusia fungovať správne. 

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. 

Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na webovej stránke. Súbory cookies 

sa používajú na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, 

uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie 

prechádzanie stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu 

návštevníkov na webovej stránke. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o 

používaní webovej stránky. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý umožňuje 

opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. 
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Zmena nastavení 

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá 

možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou 

nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies webovej stránky.  

 

Ako kontrolovať súbory cookie? 

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. 

povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých 

súborov cookie atď. 
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