OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)
Názov prevádzkovateľa
Organizačná súčasť
Vedúci OS
Ulica a číslo
Obec a PSČ
Štát
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Zodpovedná osoba

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Hvezdáreň Banská Bystrica
Mgr. Stanislav Kaniansky
Komenského 12
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
Mgr. Tomáš Dobrovodský
Nie je prevádzkovateľom poverený
Je prevádzkovateľom poverená

Propagácia astronómie a príbuzných prírodných a technických vied medzi
Účel spracúvania osobných
širokou verejnosťou.
údajov
Organizovanie exkurzií, vedomostných, výtvarných alebo literárnych súťaží.
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej
Právny základ spracúvania
vo verejnom záujme; dotknutá osoba alebo zákonný zástupca vyjadril
osobných údajov
súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
Kategórie dotknutých osôb

deti, žiaci, študenti, klienti, pedagogickí pracovníci, zákonní zástupcovia

Rozsah osobných údajov

Exkurzie: meno a priezvisko, kontaktné údaje objednávateľa exkurzie;
v prípade exkurzie žiakov, študentov aj navštevovaný ročník,
Súťaže: meno a priezvisko, adresa účastníka súťaže, vek, kategória, trieda,
názov školského zariadenia, meno a priezvisko pedagogického pracovníka,
pečiatka školského zariadenia

Doba uchovávania

Lehoty archivácie sa priraďujú na základe Smernice o registratúrnom
poriadku a pláne.

V prípade kontroly sa osobné údaje poskytujú Dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov).
Osobné údaje sa nezverejňujú. Na základe súhlasu dotknutých osôb sa zverejňujú len výsledky súťaží .
Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. V prípade potreby len so
súhlasom dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu.
Prevádzkovateľ eliminoval možné riziká tým, že prijal primerané technické a prevádzkové zabezpečenie,
ktoré pravidelne kontroluje a vyhodnocuje.
Návštevníci, študenti, zákonní zástupcovia, zamestnanci môžu požadovať od prevádzkovateľa ( ústne,
písomne, mailom):
1

Opravu osobných údajov – v prípade zmeny v osobných údajoch.

2

Výmaz osobných údajov – len ak je splnená (vypršala) priradená lehota pre archiváciu záznamu.

3

Obmedzenie spracúvania – sa použije vtedy, pokiaľ sa záznam s osobnými údajmi nedá vymazať.

4

Prenosnosť osobných údajov – len vtedy, ak prevádzkovateľ má zodpovedajúce programové
vybavenie pre štruktúrovanú podobu výstupu osobných údajov dotknutej osoby.

5

Podať námietku – dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa, alebo u Dozorného úradu.

Platnosť oznámenia je od 25.mája 2018

