
P.č. Účel spracúvania osobných údajov Primárny právny základ

01 Personálne a mzdové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

02 Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny

03 Účtovné a daňové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

04 Školská samospráva Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

05 Plnenie povinností a úloh verejnej  strednej odbornej školy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

06
Zabezpečovanie a poskytovanie výchovnovzdelávacieho 

procesu (výchovnovzdelávacie účely)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

07 Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

08 Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

09 Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

10
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov 

(právna agenda)
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

11 Zabezpečenie IT bezpečnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

12 Zabezpečenie stravovania Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

13 Knižnično-informačné účely (akademická knižnica) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

14 14 Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

15 Žurnalistické účely § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov

16
Zvyšovanie povedomia o strednej odbornej škole 

(marketingové účely)
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zvyšovanie povedomia o vysokej škole

17 Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

18 Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

19 Vybavovanie sťažností Splnenie zákonných povinností (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov)

20 Štatistické účely Článok 89 GDPR

21 Archívne účely Článok 89 GDPR v spojitosti so Zákonom o archívoch a registratúrach
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