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Účel

Právny základ

Personálne
a mzdové
účely

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
(plnenie osobitných
povinností zamestnávateľa
podľa osobitných zákonov
z oblasti pracovného práva,
daňového práva, správneho
práva a práva sociálneho
zabezpečenia)
Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR
§ 78 ods. 3 zákona
o ochrane osobných údajov,
zákon o vysokých školách,
zákon o výkone práce vo
verejnom záujme,
zákon o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom
záujme,
Zákonník práce,

Citlivé
osobné
údaje
Áno

Popis účelu spracúvania osobných údajov
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie,
zamestnancov EU v Bratislave, rodinných príslušníkov zamestnancov
EU v Bratislave a bývalých zamestnancov EU v Bratislave na
personálno-mzdové účely, najmä:
- organizovanie a vyhodnocovanie výberového procesu nových
zamestnancov;
- plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených súhrnom
osobitných zákonov: z oblasti pracovného práva (napr. Zákonník
práce), z oblasti mzdového účtovníctva (napr. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov); daňového práva a práva
sociálneho zabezpečenia (napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
o poisťovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov); ochrane pred nelegálnou
prácou a zamestnávaním (napr. zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
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zákon o zdravotnom poistení,
zákon o sociálnom poistení,
zákon o dani z príjmov,
zákon o starobnom
dôchodkovom sporení,
zákon o doplnkovom
dôchodkovom sporení,
zákon o službách
zamestnanosti, zákon o
náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti
zamestnanca,
zákon o sociálnom fonde,
zákon o ochrane utajovaných
skutočností,
zákon o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia,
zákon o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci,
zákon o brannej povinnosti,
zákon o súdnych
exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok),
Občiansky zákonník

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; ochrane bezpečnosti
a zdravia pri práci (napr. Zákon č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a iné);
- uplatňovanie práv a povinností zamestnanca a/alebo inej osoby
v obdobnom pracovno-právnom vzťahu podľa pracovnej zmluvy,
dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.;
- vedenie interných evidencií podľa interne záväzných právnych
predpisov;
- zverejňovanie základných kontaktných a identifikačných údajov
zamestnanca v súlade s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov v súvislosti s plnením pracovných povinností;
- poskytovanie základných kontaktných a identifikačných údajov
zamestnanca v súlade s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov v súvislosti s plnením pracovných povinností;
- spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie
a plnenie vzájomných práv a povinností dohodnutých pracovnou
zmluvou;
- spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na
uplatňovanie práv a povinností ustanovených internými aktmi riadenia
s právnou záväznosťou pre zamestnancov;
- spracúvanie osobných údajov vedúcich zamestnancov pri
oznamovaní majetkového priznania podľa § 10 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme štatutárnemu orgánu EU
v Bratislave;
- spracúvanie osobných údajov pri vedení kolektívneho vyjednávania
podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní za účelom
uzatvorenia kolektívnej zmluvy medzi EU v Bratislave a Radou
Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Ekonomickej univerzite v Bratislave;
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2

Účtovné
a daňové
Účely

Článok 6 ods. 1 písm. c)
GDPR v spojitosti so
zákonom o účtovníctve,
zákonom o dani z príjmov,
zákonom o dani z pridanej
hodnoty a zákonom o správe
daní

Nie

3

Akademická
samospráva

Plnenie zákonných
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR)
zákon o VŠ,

Nie

- spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účely poskytovania
benefitov a sociálnych výhod podľa platnej kolektívnej zmluvy;
- vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnancov a/alebo iných osôb
v obdobnom pracovno-právnom vzťahu s EU v Bratislave alebo iným
fyzickým osobám podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov na refundáciu cestovných
nákladov spojených s pracovnou cestou, ak použili súkromné
motorové vozidlo;
- zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca v zmysle § 140 Zákonníka práce
a vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu podľa § 57
Zákonníka práce;
- využívanie osobných údajov v registri zamestnancov vysokej školy
podľa § 80b zákona o vysokých školách;
Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb,
ktoré sú alebo môžu byť súčasťou účtovných dokladov spracúvaných
podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov v agende
účtovníctva, najmä:
- evidencie účtovných dokladov § 35 zákona o účtovníctve v platnom
znení,
- uchovávania faktúr podľa § 76 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty;
- plnenia povinností platiteľa dane podľa zákona č. 595/2003 o dani
z príjmov;
- plnenia povinností daňového subjektu podľa zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Agenda akademického senátu EU v Bratislave
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je
nevyhnutné na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní:
- organizácie volieb do akademického senátu EU v Bratislave,
- organizácie volieb akademických funkcionárov,
- činnosti akademického senátu v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 9
zákona o VŠ.
Agenda správnej rady EU v Bratislave
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Ide o spracúvanie osobných údajov členov správnej rady EU
v Bratislave pri zverejňovaní správy o činnosti správnej rady na
webovom sídle EU v Bratislave;
Agenda štatutára EU v Bratislave
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je
nevyhnutné na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní
výkonu funkcie rektora v rozsahu pôsobnosti § 10 zákona o VŠ
a vnútorných predpisov (napr. predkladanie návrhov na vymenovanie
profesorov § 10 ods. 8 zákona o VŠ);
Agenda Vedeckej rady EU v Bratislave
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je
nevyhnutné na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní
výkonu pôsobnosti Vedeckej rady EU v Bratislave v rozsahu
pôsobnosti § 12 zákona o VŠ (napr. schvaľovanie školiteľov - § 12 ods.
1 písm. d);
Agenda disciplinárneho konania
Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je
nevyhnutné na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní:
-činností vyplývajúcich z „Disciplinárneho poriadku EU v Bratislave pre
študentov“ (vnútorný predpis § 15 ods. 1 písm. j) a § 15 ods. 1 písm.
k) zákona o VŠ).
Agenda Etickej komisie
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na výkon
činnosti Etickej komisie v zmysle Etického kódexu EU v Bratislave;
Agenda medzinárodnej spolupráce a členstva v medzinárodných
organizáciách
Ide o spracúvanie osobných údajov na výkon akademickej samosprávy
pri zabezpečovaní členstva EU v Bratislave v medzinárodných
organizáciách, resp. medzinárodných združeniach združujúcich
univerzity a vysoké školy.
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4

Plnenie
povinností
a úloh
verejnej
vysokej
školy

Plnenie zákonných
Nie
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR)
Zákon o VŠ, vyhláška MŠ SR
č. 6/2005, zákon o uznávaní
dokladov o vzdelaní
a o uznávaní odborných
kvalifikácií

Agenda habilitačných konaní a predkladania návrhov na vymenovanie
profesorov
Ide o spracúvanie osobných údajov na evidenčné a archívne účely,
ktoré je nevyhnutné na splnenie povinností EU v Bratislave
ustanovených vo vyhláške Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. o
postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor (napr. zverejňovanie údajov
o habilitačných prednáškach; vydávanie dekrétov, zverejňovanie
osobných údajov podľa §5a vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
6/2005 Z. z.).
Agenda rigoróznych konaní
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o akademický titul
„doktor“ v rámci rigorózneho konania v zmysle zákona o VŠ a internej
smernice EU v Bratislave číslo 7/2014 „Zásady rigorózneho konania na
EU v Bratislave“.
Agenda nostrifikácií dokladov o štúdiu
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na účely
uznania dokladov o vzdelaní.
Agenda kontroly originality záverečných prác
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov EU v Bratislave, ktorých
záverečné práce je EU v Bratislave povinná preveriť z hľadiska ochrany
pred plagiátorstvom prostredníctvom Centrálneho registra záverečných
prác (CRZP).
Agenda verifikácií dokladov o štúdiu
Ide o spracovanie osobných údajov absolventa pri vydaní dokladov
o absolvovaní štúdia na žiadosť absolventa po ukončení štúdia.
Agenda udeľovania medailí a čestných titulov
Ide o spracovanie osobných údajov na účely akademickej samosprávy,
najmä: udeľovanie medailí EU v Bratislave, Medaily Imricha Karvaša;
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udeľovanie čestného titulu „doctor honoris causa“; udeľovania
čestného titulu „emeritný profesor“.
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Zabezpečovanie
a poskytovanie
štúdia (študijné
účely)

Plnenie zákonných
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR), zákon o VŠ,
vyhláška MŠ SR č. 102/2006
Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom VŠ
v znení neskorších
predpisov, súhlas uchádzača
podľa § 58 ods.5 zákona o
VŠ

Áno

Ide o spracúvanie osobných údajov študenta na študijné účely spojené
s administráciou jeho vysokoškolského štúdia, najmä:
- zápis do ročníka;
- vykonávania bežnej administrácie študentských záležitostí
prostredníctvom študijného oddelenia fakulty (vydávania rôznych
potvrdení o návšteve školy, vydávanie potvrdení o návšteve školy pre
rodiča na uplatnenie daňového bonusu a pod.);
- podávanie rôznych žiadostí za účelom riešenia fakultných záležitostí
týkajúcich sa štúdia študenta (napr. žiadosti o súhlas s písaním
záverečnej práce v anglickom jazyku, žiadosti o odpustenie a/alebo
zníženie školného, žiadosti o zmenu formy, prerušenie štúdia a pod.);
- inej komunikácie so študijným oddelením fakulty;
- využívanie fotografie študenta na študijné účely;
- evidenciu osobných údajov v registri študentov v ustanovenom
rozsahu podľa § 73 ods. 3 a 4 Zákona o VŠ (AIS2);
- evidenciu ďalších osobných údajov nad rámec predmetného
ustanovenia (napr. údaje o priebežnej klasifikácii študenta
a hodnotení skúšok, údaje o aktuálnom rozvrhu študenta,
prihlasovanie sa na skúšky a pod.) (Praktické používanie AIS2);
- poskytovanie osobných údajov z registra študentov EU v Bratislave
do centrálneho registra študentov prevádzkového MŠVVaŠ SR;
Agenda prijímacieho konania
Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o štúdium na EU
v Bratislave na účely výkonu akademickej samosprávy pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi najmä:
- spracúvanie prihlášok na štúdium;
- spracúvanie výsledkov prijímacích skúšok;
- rozhodovanie o prijatí/neprijatí na štúdium;
- rozhodovanie o odvolaní proti neprijatiu na štúdium.
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Agenda priznávania štipendií
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov na účely priznávania
štipendií podľa pravidiel Štipendijného poriadku EU v Bratislave
(vnútorný predpis § 15 ods. 1 písm. i) Zákona o VŠ), najmä:
- posúdenie žiadosti o štipendium
- vydávania rozhodnutí o priznaní všetkých typov štipendií
- rozhodovania o odvolaní o nepriznaní štipendia
- oceňovania študentov Cenou rektora, Cenou dekana a iné.
Agenda podpory študentských stáží a odbornej praxe študentov
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vhodného výberu
kandidátov na študentskú stáž na odbornom pracovisku súvisiacim
s predmetom štúdia, najmä:
- preverenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzača
o stáž
- preverenie podmienok stanovených organizáciou vyhlasujúcu stáž
- odporúčania vhodných uchádzačov o stáž v partnerskej organizácii
a poskytnutie ich osobných údajov partnerskej organizácii
- kvalifikácia obsahu odbornej stáže v rámci hodnotení plnenia
študijného programu a prideľovanie kreditov.
Agenda organizovania slávnostných promócií, imatrikulácií a iných
oficiálnych podujatí spojených s výkonom štúdia
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov, ktorí úspešne ukončili
vysokoškolské štúdium príslušného stupňa a/alebo úspešne
absolvovali rigoróznu skúšku na účely slávnostnej promócie
a slávnostné odovzdanie diplomov, súčasťou spracúvania osobných
údajov je aj vyhotovenie obrazových a/alebo obrazovo-zvukových
záznamov.
Využívanie e-learningu EU v Bratislave na študijné účely pre potreby
študentov
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov EU v Bratislave v rámci
e-learningu (MOODLE).
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Agenda podpory študentov so špecifickými potrebami
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov so špecifickými
potrebami na účely splnenia zákonných povinností verejnej vysokej
školy (vnútorný predpis § 15 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ a internej
smernice EU v Bratislave „Zabezpečenie všeobecne prístupného
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami“.
Agenda študentskej mobility
Ide o spracúvanie osobných údajov študentov EU v Bratislave a tiež
študentov
zahraničných
univerzít
na
účely
organizovania
a zabezpečovania výmenných študijných pobytov v rámci rôznych
programov a medzinárodnej spolupráce
EU v Bratislave so
zahraničnými partnermi, najmä:
- posudzovania žiadostí prichádzajúcich študentov na EU v Bratislave
- uzatvárania a plnenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na
zabezpečenie mobility
- prijímanie prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít na EU
v Bratislave podľa § 58a zákona o VŠ
- administráciu procesu a výber vhodných kandidátov zo študentov
uchádzajúcich sa o zahraničný študijný pobyt odchádzajúcich z EU
v Bratislave do zahraničia
- zverejňovanie osobných údajov úspešných uchádzačov o študentskú
mobilitu;
- vykonávanie cezhraničných prenosov do tretích krajín so statusom
krajiny
zabezpečujúcej primeranú
úroveň
ochrany
alebo
nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
- zverejňovanie osobných údajov študentov EU v Bratislave, ktorí uspeli
vo výbere na študentskú mobilitu.
Agenda prieskumu názorov študentov
Ide najmä o možnosť zapojiť sa do anonymného prieskumu názorov
študentov na predmet/učiteľ.
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6

Vydávanie
študijných
preukazov

Plnenie zákonných
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR), Zákon o VŠ

Nie

7

Plnenie
zákonných
povinností

Plnenie zákonných
Nie
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR), zákon č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon
o VŠ, zákon č. 179/2011 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov, zákon
o slobode informácií, zákon
o civilnej ochrane, zákon

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov, ktoré sú nevyhnutné
najmä na:
- výrobu študentského preukazu
- aktiváciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu
- prolongáciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu
študenta
- dátovú integráciu potrebnú na praktické zabezpečenie zliav študentov
na cestovnom u dopravcov v dráhovej, mestskej hromadnej a cestnej
doprave
- poskytovanie údajov zapísaných na študentskom preukaze
v limitovanom rozsahu (§ 73 ods. 5 Zákona o VŠ) subjektom, s ktorými
má EU v Bratislave uzatvorenú dohodu o poskytovaní služieb
vyžadovanú zákonom o VŠ
- poskytovanie osobných údajov študentov EU v Bratislave dopravcom
v nevyhnutne potrebnej miere nad rámec povolený ustanovením § 73
ods. 5 Zákona o VŠ, ak je to nevyhnutné na uplatnenie zľavy na
cestovné podľa podmienok prepravného poriadku dopravcu.
Podnety
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely prijímania a vybavovania
neanonymných podnetov ohlasujúcich protispoločenskú činnosť podľa
zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a to najmä:
- vyžadovanie súhlasu od inšpektorátu práce vo veciach právnych
úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch voči oznamovateľovi
protispoločenskej činnosti podľa § 7 predmetného zákona
- prešetrovanie podaného podnetu podľa § 11 predmetného zákona
- vedenie evidencie prijatých neanonymných podnetov podľa
§ 12
predmetného zákona.
Agenda práv dotknutej osoby
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv
dotknutých osôb uplatnených podľa článkov 15 až 21 GDPR, najmä:
- prijatia posúdenia žiadosti o výkon práva
- identifikácie žiadajúcej osoby o výkon práva
9

o verejnom obstarávaní,
zákon o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií, Občiansky
zákonník, zákon o hlásení
pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR, zákon
o pobyte cudzincov.

- zverejnenie osobných údajov poverenej zodpovednej osoby
- vykonávania nevyhnutne potrebných spracovateľských operácií
s osobnými údajmi pre výkon práva dotknutej osoby
Agenda civilnej ochrany
Ide o spracúvanie osobných údajov na plnenie pôsobnosti právnickej
osoby pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 16
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
Agenda hospodárskej mobilizácie
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.
z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov.
Agenda povinného zverejňovania informácií
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania žiadostí
o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 2011/2000
Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácii), najmä:
- spracúvanie osobných údajov žiadateľov o sprístupnenie informácie
v právnom režime predmetného zákona na účely vybavenia
(zabezpečované Centrom komunikácie a vzťahov s verejnosťou)
- spracúvanie osobných údajov osôb zahrnutých do povinne
zverejňovaných zmlúv na účely ich zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv (interná smernica 9/2017 „Zverejňovanie zmlúv, objednávok
a faktúr)
- zverejňovanie informácií o prevodoch nehnuteľností na iné fyzické
osoby v súlade s § 5 ods. 6 predmetného zákona.
Agenda verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží
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Ide o spracúvanie osobných údajov na účely zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní EU v Bratislave ako verejným obstarávateľom,
najmä:
- spracúvanie osobných údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch
spôsobom povoleným predmetným zákonov
- zverejňovanie osobných údajov v profile verejného obstarávateľa
podľa § 64 predmetného zákona;
- spracúvanie osobných údajov v oznámeniach, výzvach a informáciách
používaných vo verejnom obstarávaní za podmienok predmetného
zákona.
Zároveň ide aj o osobné údaje , ktoré EU v Bratislave spracúva na
základe vyhlásenia obchodných verejných súťaží podľa zákona č.
176/2004 Z .z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
259/19936 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.
464/2002 Z. z.

8

9

Dobrovoľné
zverejňovanie
osobných
údajov
Ochrana
majetku,

Článok 6 ods. 1 písm. a)
GDPR
(súhlas dotknutej osoby)

Nie

Oprávnený záujem (čl. 6 ods.
1 písm. f) GPDR)

Nie

Agenda prevádzkovateľa ubytovacích služieb
Ide o spracúvanie osobných údajov ubytovaných osôb (hotelových
hostí), s ktorými EU v Bratislave v rámci podnikateľskej činnosti
uzatvorí zmluvu o ubytovaní za účelom splnenia nasledovných
zákonných povinností:
- overenie totožnosti ubytovaného hosťa
- evidencia osobných údajov v knihe ubytovaných
- oznamovanie osobných údajov cudzích štátnych príslušníkov
prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra SR
- umožnenie kontroly príslušnému orgánu územnej samosprávy
oprávnenému na výber miestnej dane z ubytovania.
Ide napr. o nasledovné oprávnené činnosti verejnej vysokej školy:
- zverejňovanie osobných údajov o absolventoch v nevyhnutnom
rozsahu.
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany oprávneného
záujmu prevádzkovateľa (ochrana verejného poriadku, majetku
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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 Plnenie zákonných
bezpečnosti
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR)

Áno

Nie

a bezpečnosti), prevencia pred páchaním trestných činov, odhaľovanie
kriminality, vedenie evidencie vstupov do priestorov prevádzkovateľa.
Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci:
- vedenia komplexnej internej právnej agendy, súdnych sporov,
exekučných konaní, správnych konaní, trestných konaní začatých na
základe iniciatívy Eu v Bratislave alebo prípadoch vedených proti EU
v Bratislave
- súčasťou agendy je aj kontrola nad zmluvnou agendou, v ktorej môžu
byť zahrnuté aj osobné údaje rôznych osôb (príprava, negociácie,
zmeny a doplnenia, evidencia záväzkovo-právnych vzťahov právne
zaväzujúcich EU v Bratislave, vrátane prípravy a evidencie
splnomocnení)
- vedenie a zaznamenávanie písomnej komunikácie s dlžníkom (výzvy
na úhradu).
Ide o spracúvanie osobných údajov dlžníkov – fyzických osôb splatných
pohľadávok EU v Bratislave na účely mimosúdneho vymáhania.
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely ochrany práv a právom
chránených záujmov akademickej obce, najmä pri:
- analýze a notifikáciách logovacích údajov obsahujúcich osobné
údaje a používateľoch informačných systémov,
- zadržiavaní prevádzkových údajov, resp. metadát z elektronickej
komunikácie (napr. IP adresy, MAC adresy, typ a verzia
internetového prehliadača, typ a verzia operačného systému) za
účelom prijatých bezpečnostných opatrení proti neautorizovaným
pokusom o prístup (log in) do informačných systémov,
- analýza „big data“ a notifikácie o podozrivo správaní používateľa
zverených aktív v dôsledku implementácie DLP (Data Loss
Prevention) systémov,
- poskytovanie osobných údajov pri súčinnosti orgánom činným
trestnom konaní,
- vyhotovovanie a uchovávanie osobitnej zálohy dát v správe osobitne
definovaných používateľov IT systémov,
- získavanie údajov za účelom verifikácie ľudského konania pri
prevencii pred útokmi tzv. botov (napr. tzv. capta kódy) pokúšajúcich
sa prelomiť prijaté bezpečnostné opatrenia,
12

12 Zabezpečenie
stravovania a
ubytovania

13 Knižničnoinformačné
účely
(akademická
knižnica)
14 Výskumné
účely

Plnenie zákonných
Nie
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR)
Zákonník práce, zákon o VŠ,
Občiansky zákonník, zákon
o hlásení pobytu občanov SR
a registri obyvateľov SR,
zákon o pobyte cudzincov
Plnenie zákonných
Nie
povinností (čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR) a úloh vo verejnom
záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR) najmä v súvislosti so
zákonom o knižniciach,
Čl. 89 GDPR, čl. 9 ods.2
Nie
písm. j) GDPR, pretože

- uchovávanie a využívanie identifikačných údajov o používateľoch
služieb a systémov, ktorým bol uložený zákaz (tzv. ban) v dôsledku
porušovania politiky ochrany súkromia a/alebo bezpečnostnej politiky
- stotožňovaní a evidovaní osobných údajov fyzických osôb
vstupujúcich do definovaných chránených priestorov,
- spracúvaní osobných údajov osôb (mená, priezviská, funkcie,
podpisy) obsiahnutých v internej bezpečnostnej dokumentácii
určenej na preukazovanie súladu s GDPR v oblasti dodržiavania
prijatých bezpečnostných opatrení,
- zaznamenávanie osobných údajov používateľov IKT na EU
v Bratislave, ktorí sa dovolali na CEPIT hotline a identifikovali nejaký
technický problém, príp. nahlásili incident týkajúci sa systémov alebo
inej IKT v prostredí EU v Bratislave v systéme Servise Base,
- využívanie systému CDO na správu interných IT záležitostí, najmä na
účely vygenerovania nových alebo zmenu starých prístupových
hesiel do služieb integrovaných do IIKS (Integrovaného
informačného a komunikačného systému EU v Bratislave).
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia všetkých
druhov stravovania v stravovacích zariadeniach EU v Bratislave.
Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia evidencie
ubytovaných v študentských domovoch EU v Bratislave.

Spracúvanie osobných údajov študentov a iných registrovaných
používateľov Slovenskej ekonomickej knižnice ( a/alebo akejkoľvek inej
knižnice zriadenej v pôsobnosti fakulty EU v Bratislave na knižničnoinformačné účely v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely realizácie vedeckovýskumnej činnosti, najmä v spojitosti so zákonom č. 292/2014 Z. z.
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spracúvanie je nevyhnutné
na vedecké účely, ktoré sú
primerané vzhľadom na
sledovaný cieľ, rešpektujú
podstatu práva na ochranu
údajov a určujú vhodné
a konkrétne opatrenia na
zabezpečenie základných
práv a záujmov dotknutej
osoby, zákon o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných
fondov a zákonom
o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja,

15 Publikačná
činnosť

§ 78 ods. 1 Zákona
o ochrane osobných údajov,
zákon o VŠ, zákon
o knižniciach

Nie

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a zákonom č. 172/20005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja, ktorá je zabezpečovaná v rámci EU v Bratislave
a zahŕňa:
- získavanie finančných prostriedkov pre rôzne vedecko-výskumné
projekty z rôznych zdrojov a dotačných schém, dostupných jednak na
národnej úrovni napr. vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
a SAV (ďalej len „VEGA“), jednak na úrovni EÚ napr. Program
Horizont 20, jednak na medzinárodnej úrovni
- vykonávanie ekonomického výskumu s prítomnosťou osobitnej
kategórie osobných údajov
- nevyhnutné pri zabezpečovaní činností projektových tímov
- riadenie a financovanie vedecko-výskumných projektov
- spracúvanie osobných údajov riešiteľov projektov pri príprave
žiadostí o financovanie projektov
- spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb zahrnutých do
výskumu pri auditoch dosiahnutých výsledkov projektu
- zverejňovanie osobných údajov študentov EU v Bratislave, ktorí
získali vedecko-výskumný grant alebo inú dotáciu z verejných
finančných zdrojov
- zverejňovanie osobných údajov zamestnancov EU v Bratislave, ktorí
získali vedecko-výskumný grant alebo inú dotáciu z verejných
finančných zdrojov
Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov Eu v Bratislave,
ktoré sú doplnené o výsledky ich publikačnej činnosti na účely splnenia
povinností verejnej vysokej školy, ktorá ich je povinná poskytovať do
centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPŠ) pričom je
zodpovedná za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. V CREPŠ sú
osobné údaje v zmysle zákona o VŠ spracúvané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR na účely štatistického zisťovania,
rozpočtové účely a prezentáciu výskumnej, vývojovej a odbornej
aktivity vysokej školy. Zároveň môže zahŕňať publikačnú činnosť
zastrešenú zo strany EU v Bratislave ako prevádzkovateľom.
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16 Žurnalistické
účely

§ 78 ods. 2 zákona
o ochrane osobných údajov
prípadne v spojitosti
s Tlačovým zákonom

Nie

17 Zvyšovanie
povedomia
o vysokej škole
(marketingové
a PR účely)

Článok 6 ods. 1 písm. f)
GDPR (oprávnený záujem) –
zvyšovanie povedomia
o vysokej škole,
článok 6 ods. 1 písm. a)
GDPR (súhlas dotknutej
osoby), ak je vzhľadom na
okolnosti vhodnejší alebo
výslovne potrebný

Nie

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb
(primárne z radov akademickej obce), ktoré je nevyhnutné na
žurnalistické účely vrátane:
- ochraňovania zdroja informácií utajovaním jeho totožnosti v zmysle
Tlačového zákona,
- výkon práva na opravu a výkon práva na odpoveď v zmysle Tlačového
zákona,
- zverejňovanie, šírenie a zdieľania medializovaných audiovizuálnych
materiálov zachytávajúcich profesionálne vystúpenia zamestnancov
EU v Bratislave .
Zvyšovanie povedomia o vysokej škole je oprávneným záujmom
vysokej školy, ktorý zahŕňa najmä:
- prevádzkovanie profilov vysokej škole na sociálnych sieťach,
- propagácia a vytváranie dobrého mena EU v Bratislave, najmä vo
vzťahu k záujemcom o štúdium,
- informovanie o udalostiach v rámci akademickej obce,
- administrácia oficiálnych profilov EU v Bratislave (napr. kontrola,
editovanie, cenzúra, opravy príspevkov, vedenie aktívnej
komunikácie s používateľmi),
- publikovanie tlačových správ s osobnými údajmi dôležitých
zamestnancov a/alebo zamestnancov, ktorí dosiahli úspech,
- zasielanie adresných pozvánok na podujatia vysokej školy,
- využívanie služieb obchodného zastúpenia pre získavanie študentov
v zahraničí,
- organizačného zabezpečenia rôznych vedeckých, kultúrnych,
študentských a iných podujatí, najmä:
- študentské súťaže;
- študentské ( vedomostné olympiády);
- športové podujatia;
- umelecké podujatia, sympóziá, koncerty;
- vedecké konferencie, workshopy, semináre;
- kultúrno-spoločenské podujatia;
- študentské podujatia organizované pod záštitou EU v Bratislave
(napr. študentské festivaly);
- detská univerzita pre maloleté deti počas školských prázdnin;
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- dobročinné akcie (napr. Študentská kvapka krvi, Daruj radosť vyčaríš
úsmev).
Súčasťou tohto účelu spracúvania osobných údajov môže byť aj
vyhotovovanie obrazových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov
a ich zverejňovanie na propagačné účely, čo by malo byť zabezpečené
osobitným súhlasom dotknutej osoby.
18 Uzatváranie
a plnenie zmlúv
s fyzickými
osobami

Článok 6 ods. 1 písm. b)
GDPR, pretože spracúvanie
je nevyhnutné na plnenie
zmluvných povinností
vrátane predzmluvných
vzťahov,
Občiansky zákonník, zákon
o nájme a podnájme
nebytových priestorov

Nie

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, najmä zákazníkov,
ktorí v rôznych situáciách poskytujú EU v Bratislave svoje osobné údaje
za účelom využívania služieb poskytovaných EU v Bratislave v rámci
podnikateľskej činnosti EU v Bratislave, a to najmä:
- pri evidencii darovacích zmlúv
- pri prenajímaní priestorov fyzickým osobám (napr. športoviská)
- pri prenajímaní nebytových priestorov aj bytov fyzickým osobám
- pri nakupovaní v e-shope
- pri poskytovaní komerčných ubytovacích služieb
- pri prevádzkovaní Vydavateľstva Ekonóm
- pri poskytovaní tlačových a reprografických služieb študentom
- pri organizovaní mimoškolskej vzdelávacej činnosti: ide
o spracúvanie
osobných
údajov
účastníkov
komerčných
vzdelávacích kurzov a univerzity tretieho veku, ktoré EU v Bratislave
poskytuje nad rámec vysokoškolského štúdia záujemcom z radov
verejnosti za úhradu
- pri uzatváraní a plnení licenčných zmlúv na školské diela
- pri uzatváraní a plnení iných zmluvných vzťahov, ktoré uzatvára EU
v Bratislave s fyzickými osobami

19 Vybavovanie
sťažností

§ 13 ods.1 písm. c) Zákona
o ochrane osobných údajov,
zákon o sťažnostiach

Nie

Ide o spracúvanie osobných údajov sťažovateľov na účely prešetrenia
sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov, najmä:
- prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavovanie sťažností fyzickej
osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv, alebo právom
chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené
činnosťou alebo nečinnosťou EU v Bratislave, alebo poukazuje na
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konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov,
ktorých odstránenie je v pôsobnosti EU v Bratislave
- utajovanie identity sťažovateľa, ak o to sťažovateľ požiada.
20 Štatistické
účely

Čl. 89 GDPR, čl.9 ods.2
písm. j) GDPR

Nie

21 Archívne účely

Čl. 89 GDPR, čl. 9, ods.2
písm. j) GDPR a zákon
o archívoch a registratúrach

Áno

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb,
najmä uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave, zamestnancov EU
v Bratislave, študentov a bývalých študentov EU v Bratislave pri
zostavovaní štatistických výstupov a pracovných podkladov potrebných
pre interné štatistické ako aj štatistické účely iných štátnych orgánov
a právnických osôb (napr. pracovné podklady pre rokovania orgánov
EU v Bratislave, prehľady mzdových nákladov za dané obdobie,
podklady pre rozhodovanie riadiacich pracovníkov, podklady pre
reporty, podklady pre výročné správy, podklady pre informovanie
MŠVVaŠ SR a štátnych agentúr a pod.).
Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej starostlivosti
dôležitých dokumentov, obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby
a na účely správy registratúrnych záznamov podľa zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, Registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu EU v Bratislave, ktorý nadobudol
účinnosť od 1.1.2017, najmä:
- evidencie a sprístupňovanie archívnych dokumentov v súlade
s bádateľským poriadkom
- sprístupňovanie registratúrnych dokumentov (nazeranie do spisov,
výpožičky spisov)
- vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, umožnenie bádania
v spisoch, zverejňovanie na webovom sídle a verejné vystavovanie
archívnych dokumentov podľa § 12 predmetného zákona pri dodržaní
obmedzení na prístup k osobným údajom žijúcich dotknutých osôb
podľa § 13 ods.5 predmetného zákona
- vedenie evidencie písomných žiadostí žiadateľov o prístup
k archívnym dokumentom podľa § 12 ods.4 predmetného zákona
obmedzovania
prístupu
k osobným
údajom
obsiahnutým
v archívnych dokumentoch, ktoré podliehajú ochrane v súlade s § 13
ods.5 predmetného zákona
- vyhotovovanie rešerší pre bádateľov,
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- sprístupňovanie archívnych dokumentov bádateľom,
- vedenie interných evidencií na úseku správy archívu, ako je kniha
návštev bádateľne, evidencia bádateľských listov,
- vedenie interných evidencií na úseku správ registratúr ako je
evidencia výpožičných listov, evidencia reverzov, registratúrny
denník, pomocné denníky,
- archívnej starostlivosti spočívajúcej aj v inventarizácii a katalogizácii
archívnych dokumentov
- výkon správnej agendy, spojený s vydávaním kópií, odpisov, výpisov
z archívnych dokumentov uložených vo fondoch Archívu EU
v Bratislave

Uchovávanie osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac do vtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania
vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania osobných údajov vo vzťahu ku konkrétnym účelom určuje
registratúrny plán prevádzkovateľa. Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, po jeho odvolaní osobné údaje ďalej
nespracúvame na daný účel. To však nevylučuje, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme ďalej spracovávať na inom právnom základe, najmä
ak ide o splnenie zákonných povinností.
1

Účel spracúvania osobných údajov
Personálne a mzdové účely

2
3
4
5

Účtovné a daňové účely
Akademická samospráva
Plnenie povinností a úloh VVŠ
Zabezpečovanie a poskytovanie štúdia (študijné účely)

6

Vydávanie študijných preukazov

Doba uchovávania a kritériá na jej určenie
Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre
uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 5-10 rokov, v niektorých
prípadoch až 70 rokov od narodenia zamestnanca)
10 rokov
5 – 10 rokov v zmysle registratúrneho plánu
5 – 10 rokov v zmysle registratúrneho plánu
5 – 10 rokov v zmysle registratúrneho plánu.
50 rokov od skončenia štúdia dotknutej osoby v rámci registra študentov (§ 73
ods.8 zákona o VŠ)
5 – 10 rokov
18

7

Plnenie zákonných povinností

8
Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov
9
Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
10 Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych
nárokov (právna agenda)
11 Zabezpečenie IT bezpečnosti

Počas trvania právnej povinnosti, v zmysle registratúrneho plánu, spravidla 5
– 10 rokov
Až do odvolania súhlasu
5 rokov
Spravidla 4 – 10 rokov , v zmysle registratúrneho plánu

Počas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT
systémoch spracúvané
12 Zabezpečenie stravovania a ubytovania
Počas trvania vzťahu s dotknutou osobou týkajúceho sa ubytovania a
stravovania
13 Knižnično-informačné účely
5 – 10 rokov, v zmysle registratúrneho plánu
14 Výskumné účely
5 – 10 rokov, v zmysle registratúrneho plánu
15 Publikačná činnosť
5 – 10 rokov, v zmysle registratúrneho plánu
16 Žurnalistické účely
V zmysle registratúrneho plánu
17 Zvyšovanie povedomia o VVŠ (marketingové účely)
Spravidla 5 rokov
18 Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami
Spravidla 5 až 10 rokov, v zmysle registratúrneho poriadku
19 Vybavovanie sťažností
10 rokov od vybavenia sťažnosti
20 Štatistické účely
Počas trvania iných účelov spracúvania
21 Archívne účely
Počas lehôt uloženia alebo archivácie
„Registratúrny poriadok a registratúrny plán Ekonomickej univerzity v Bratislave“ v platnom znení je zverejnený na webovom sídle
prevádzkovateľa.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
a) požadovať prístup k jej osobným údajom,
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
c) namietať spracúvanie osobných údajov,
d) na prenosnosť svojich osobných údajov,
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR a sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa Ochrana
osobných údajov.
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