Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________________________
Č. sp.,

č .záz.

Záznam o poučení o mlčanlivosti fyzickej osoby
ktorá pri výkone činnosti u iného prevádzkovateľa môže prísť do styku s jeho osobnými údajmi
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295
(ďalej len „prevádzkovateľ“.)
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov na Filozofickej fakulte. UMB:
PhDr. Mária Srnková..............................................................................................................................................
Identifikačné údaje poučenej osoby
Titul, meno a priezvisko študenta: ............................................................................................................................................... ,
študent fakulty UMB: ................................., študijného programu: .......................................................,
vo forme štúdia (nevhodné preškrtnúť): dennej externej,
na stupni štúdia (nevhodné preškrtnúť):

1.

2.

3.

(ďalej len „poučená osoba“ alebo „študent“ UMB).
Poučenie o povinnosti mlčanlivosti
Poučená osoba pri výkone svojej činnosti u iného prevádzkovateľa, ktorým je zmluvná cvičná škola:
................................................................ uviesť názov a adresu školy .....................................................................................................................

(ďalej len „cvičná škola“)
môže prísť/príde do styku s osobnými údajmi detí, ktoré sú žiakmi cvičnej školy (ďalej len „žiaci“), prípadne osôb žijúcich so
žiakmi v spoločnej domácnosti(ďalej len „OÚ“), ktoré cvičná škola spracúva pre vlastné účely.
Činnosť, ktorú v termíne od 8. 2. 2021 do 19. 3. 2021 poučená osoba v cvičnej škole vykonáva je pedagogická prax študenta
vysokej školy podľa § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Poučená osoba nie je oprávnená získavať OÚ priamo od žiaka, z pedagogickej dokumentácie vedenej cvičnou školou
a z rozhovorov s cvičným učiteľom a spracúvať ich pre svoju potrebu; zakazuje sa jej získavať akékoľvek citlivé OÚ (napr. OÚ
týkajúce sa zdravia, OÚ odhaľujúce rasový/etnický pôvod, náboženské presvedčenie).
Poučená osoba je povinná podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dodržiavať mlčanlivosť
o OÚ, s ktorými príde do styku na cvičnej škole a to aj po ukončení jej pedagogickej praxe (okrem zákonom priznaných
výnimiek podľa § 79 ods. 3 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Poučená osoba má právo najmä na porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdov a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného
zákona alebo vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri plnení jeho úloh podľa
zákona č. 18/2018 Z. z.; ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
Poučená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi čeliť aj trestnému stíhaniu za trestné činy podľa
§ 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne
konanie.
Poučená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že svojim právam a povinnostiam vymedzeným v rozsahu tohto záznamu v oblasti
mlčanlivosti a zodpovednosti za jej porušenie v plnom rozsahu porozumela.
Dátum poučenia: ..............................
.....................................
podpis poučenej osoby
Poučenie vykonal didaktik prevádzkovateľa: ..................................................

