
Podmienky spracúvania osobných údajov v grantovo-vzdelávacom 

projekte „Škola inkluzionistov“ 

 

Vymedzenie základných pojmov 

1.   „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 

možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 

identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 

prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 

kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 

2.   „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných 

údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, 

prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 

šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 

vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo 

neautomatizovanými prostriedkami;  

3.  „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných 

údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Európskej 

únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho 

určenie určiť v práve únie alebo v práve členského štátu;  

4.  „dotknutou osobou“ je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú;  

5.  „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a 

jednoznačný prejav vôle „dotknutej osoby“, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného 

potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka; 

6. „nariadenie“ je Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Nadácia pre deti Slovenska so sídlom 
Heydukova 3, 811 08 Bratislava, IČO 31753833, zapísaná v Registri nadácii 
Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom 203/Na-96/115. 

K ochrane osobných údajov pristupuje Nadácia pre deti Slovenska zodpovedne a dodržiava 

právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné 

údaje sú získavané a odkiaľ pri účasti na grantovo-vzdelávacom projekte „Škola 

inkluzionistov“, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich 

spracúvania. 

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov budú kedykoľvek prístupné na internetovej 
stránke projektu „Škola inkluzionistov“ http://skolainkluzionistov.sk, ako aj vždy, kedy sa 
budú od Vás ako „dotknutej osoby“ vyžadovať akékoľvek osobné údaje za účelom účasti na 
programovej činnosti Nadácie pre deti Slovenska. 

Nadácia pre deti Slovenska spracúva správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné 
údaje „dotknutej osoby“ len za podmienok, spôsobom a vo forme ustanovenej právnymi 
predpismi o ochrane osobných údajov, ako aj v zmysle týchto  podmienok a štatútu projektu 



tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd „dotknutej osoby“ v súlade s dobrými 
mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel v rozsahu zodpovedajúcemu tomuto 
účelu nevyhnutnému na jeho dosiahnutie, so špecifikáciou vo vybranom programe Nadácie pre 
deti Slovenska. 

 

Zoznam osobných údajov a ich zdroje 

Nadácia pre deti Slovenska spracúva osobné údaje „dotknutých osôb“ , ktoré získala vyplnením 
a odoslaním prihlášky na internetovej stránke https://www.ktochyba.sk priamo od „dotknutej 
osoby“ v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa školy v ktorej 
„dotknutá osoba“ pôsobí vrátane kraja, počtu rokov odbornej praxe a pracovnej pozície.  

Niektoré osobné údaje získava nadácia aj samostatne a to hlavne v mailovej komunikácii 
s vybranými účastníkmi alebo pri vyhotovovaní fotografií či videozáznamu vybraných 
účastníkov podľa štatútu projektu. Webová stránka https://www.ktochyba.sk získava a 
spracúva základné cookies súbory návštevníkov webu. 

 

Čo sú súbory cookies? 

Sú to malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú 
hodnotu. Uložené sú v priečinku Vášho prehliadača. Cookies, ktoré používa Nadácia pre deti 
Slovenska prostredníctvom https://www.ktochyba.sk nepoškodzujú Váš počítač a ani iné 
zariadenia na prehliadanie internetu. Nadácia spracúva len základné cookies, ktoré slúžia na 
využívanie základných funkcií internetovej stránky. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám 
garantovať plnú funkčnosť stránky https://www.ktochyba.sk. Ak si však neželáte, aby sa Vaše 
cookies spracúvali, inštrukcie na zmenu nastavenia Vášho prehliadača nájdete v „Nápoveda“ 
alebo „Pomoc“ Vášho prehliadača. 

 

Účely spracúvania osobných údajov 

Primárnym účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie pomoci a finančnej 

podpory v oblasti inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho  projektu 

„Škola inkluzionistov“ vybraným účastníkom. V tejto súvislosti budú osobné údaje spracúvané 

za účelom evidencie, plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov a plnenia právnych 

povinností nadácie. V súlade so štatútom grantovo-vzdelávacieho projektu môžu byť Vaše 

údaje spracúvané aj za účelom marketingovej propagácie aktivít nadácie, aj prostredníctvom 

stránky programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? https://www.ktochyba.sk. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje „dotknutých osôb“ spracúvame na právnom základe nevyhnutnosti plnenia 

zmluvy, alebo predzmluvných vzťahov, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo 

zmluvných strán. Právnym základom je teda štatút projektu, alebo zmluva o poskytnutí 

finančného príspevku. Nadácia ďalej spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe 

plnenia právnych povinností a to hlavne na vedenie účtovníctva, plnenia povinností 

vyplývajúcich zo zákona o nadáciách či plnenia požiadaviek podľa daňových predpisov. 

Fotografiu a videozáznam nadácia spracúva  na právnom základe súhlasu vybranej dotknutej 

osoby, ktorá môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na nižšie uvedených 
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kontaktoch. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť  spracúvania fotografie 

a videozáznamu na základe súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním.  

 

Doba spracúvania osobných údajov 

Nadácia pre deti Slovenska spracúva osobné údaje „dotknutých osôb“ len na nevyhnutnú dobu, 

kedy je spracúvanie naozaj nevyhnutné. Snažíme sa dĺžku spracúvania obmedziť tak, aby sme 

zohľadnili nielen naše ale hlavne záujmy „dotknutých osôb“. 

Na účel poskytnutia finančného príspevku a plnenia zmluvy, bude nadácia z dôvodov evidencie 

zmlúv a prijatie plnenia a na účely vedenia účtovníctva základné údaje o účastníkoch projektu 

(meno a priezvisko, IČO školy, DIČ školy, špecifikácie projektu, ktorého sa zúčastnili, 

špecifikácia súm a pod.) evidovať po dobu cca 10 rokov od dátumu podpisu zmluvy. Na účely 

plnenia právnej povinnosti bude nadácia spracúvať osobné údaje podľa lehoty stanovenej 

príslušným právnym predpisom. 

Pre spracovanie údajov pre ostatné účely vychádza nadácia pri určení doby spracovania z 

týchto hľadísk, dĺžky premlčacej doby, pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov,  

obvyklých postupov na trhu, pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a prípadných 

odporúčaní dozorných orgánov. 

 

Aktuálnosť osobných údajov 

Jednou z našich povinností ako „prevádzkovateľa“ osobných údajov je spracovávať presné 

údaje, prípadne s ohľadom na okolnosti doplniť neúplné údaje. Ak nám poskytnete informáciu 

o zmene Vašich údajov, pomôžete nám túto povinnosť riadne plniť. Pokiaľ dôjde k zmene 

údajov poskytnutých účastníkom projektu, dovoľujeme si požiadať o zaslanie informácie o 

takejto zmene. 

Za účelom aktualizácie dát je možné nadáciu kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch. 

 

Spracúvanie osobných údajov 

Vaše údaje budeme zvyčajne spracovávať v počítačovom systéme (napr. v rámci aplikácie 

Outlook pokiaľ ide o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné pre 

plnenie zmluvy  a pod.). Tým samozrejme nie sú vylúčené ani spracovania písomností v 

kartotékach, ako je systém pre uloženie papierových zmlúv - archív. 

 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Nadácia môže v niektorých prípadoch sprístupniť osobné údaje tretím osobám ale iba vtedy, 

keď jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom účastníka. Nadácia 

sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom či iným príjemcom - 

dodávateľom externých služieb (typicky podporné technické služby, serverových služieb 

a pod.), ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb, ďalej osobám 

pomáhajúcim s realizáciou projektu. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v 

nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, 

ktorí ich spracovávajú na účely poskytovania poradenských služieb v kontexte plnenia 

právnych povinností. 



Práva dotknutých osôb 

Poučenie o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 2016/679: 

„Dotknutá osoba“ má právo v nadácii ako prevádzkovateľa osobných údajov: 

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré „prevádzkovateľ spracováva, čím sa 

rozumie právo získať od „prevádzkovateľa“ potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 „nariadenia“, 

b)  požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o nej spracovávané, ak sú nepresné. S 

prihliadnutím na účely spracovania má v niektorých prípadoch právo požadovať tiež 

doplnenie neúplných osobných údajov, 

c) požadovať vymazanie osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku. 17 

„nariadenia“, 

d) požadovať obmedzenia spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku. 18 

„nariadenia“, 

e)  získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré spracovávame s jej súhlasom, alebo 

ktoré spracovávame pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou dotknutá osoba je,  

f) má právo namietať proti spracovaniu v zmysle čl. 21 „nariadenia“ z dôvodov týkajúcich 

sa jej konkrétnej situácie. 

Ak obdržíme takúto žiadosť, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez 

zbytočného odkladu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade 

potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Nadácia nie je v 

určitých prípadoch ustanovených „nariadením“ povinní úplne alebo čiastočne žiadosti 

vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä 

pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci 

administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení 

alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť. 

Ak obdržíme uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, 

môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho 

totožnosti. 

Informácie o tom, že ste u nás uplatnili svoje práva a ako sme Vašu žiadosť vybavili, si 

primeranú dobu (obvykle po dobu cca 3 rokov kompletné podklady a po dobu 10 rokov prehľad 

žiadostí) uložíme na účely dokladovanie tejto skutočnosti a ochrany našich práv. 

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri 

podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. 

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne na 

adresu sídla nadácie: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 2139/3, 811 08 

Bratislava.  

Alebo sa v prípade akýchkoľvek otázok môžete obrátiť na manažérku pre PR 

a komunikáciu programu Kto chýba? Kristínu Zelnú, kristina@nds.sk. 
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