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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
účastníka vzdelávacej aktivity v rámci Projektu celoživotného vzdelávania 

v echokardiografii s využitím simulácií ECHOKARD 

 

Čl. I 

Výklad niektorých pojmov 

1.1 Zmluvou o NFP je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 

OPĽZ/174/2018 uzatvorená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na strane Poskytovateľa (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a prevádzkovateľom na strane 

Prijímateľa  v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  

1.2 Projektom je projekt „Celoživotné vzdelávanie v echokardiografii s využitím 

simulácií (ďalej aj ako „projekt“) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku  č. OPĽZ/174/2018 (ďalej aj ako „Zmluva o NFP“) uzatvorenej s Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ“)  v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje.  

1.3 Účastníkom jeúčastník vzdelávacej aktivity realizovanej prevádzkovateľom na 

základe projektu. 

1.4 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a 

prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, v tomto 

prípade je ním spoločnosť Zbazy, s.r.o., IČO: 46 292 411, so sídlom Horná Mičiná 211, 974 

01 Banská Bystrica. 

1.5 Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený 

vládou na realizáciu operačného programu okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným 

predpisom, v tomto prípade Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

1.6 Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej 

správy, samosprávny kraj, obec určená na plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu podľa 

osobitného predpisu alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne 

predpoklady, v tomto prípade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

1.7 Certifikačným orgánom je Ministerstvo financií SR. 

1.8 Orgánom auditu je Ministerstvo financií SR okrem orgánu auditu určeného vládou. 
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Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Účastník, ktorý je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) 

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie“) týmto vyjadruje súhlas so 

spracovaním osobných údajov na účely nižšie uvedené.  

 

2.2 V prípade, že účastník nedovŕšil 16. rok veku tento súhlas so spracovaním osobných 

údajov musí poskytnúť alebo schváliť zákonný zástupca.   

 

Čl. III 

Rozsah spracúvaných osobných údajov 

3.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na 

dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, a to:  

 

- meno, priezvisko; 

- rodné číslo; 

- e-mailová adresa; 

- telefónne číslo; 

- údaj o zamestnaní, prípadne či je účastník SZČO;  

- vzdelanie – podľa Medzinárodného štandardného členenia vzdelávania (ISCED); 

- údaje týkajúce sa počtu členov domácnosti účastníka; 

- údaje týkajúce sa počtu osôb, ku ktorým má účastník vyživovaciu povinnosť; 

- etnický pôvod; 

- zdravotný stav.  

 

3.2 Účastník poskytuje svoje osobné údaje v uvedenom rozsahu pred začatím vzdelávacej 

aktivity. Prevádzkovateľ požiada účastníka o 1 mesiac a o 6 mesiacov po skončení 

vzdelávacej aktivity o poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa zamestnania, vzdelania 

alebo ďalšej získanej kvalifikácie a iné údaje, za účelom zhodnotenia výsledkov kurzu k čomu 

účastník dáva súhlas.  
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3.3 Účastník súhlasí s fotografovaním ako aj so zverejnením fotografií vyhotovených 

počas účasti na vzdelávacom podujatí. Fotografie budú vyhotovené za účelom dokumentácie 

a publicity vzdelávacích podujatí v rámci projektu. Osobné údaje účastníka v rozsahu 

vyhotovenej fotografie môžu byť zverejnené na webovom sídle projektu: www.echokard.sk 

(resp. prevádzkovateľa: www.zbazy.sk), ako aj použité na propagačné účely (napr. letáky). 

Prevádzkovateľ Zbazy, s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné 

účely, najmä nebudú poskytnuté tretím osobám (s výnimkou poskytovateľa a kontrolných 

orgánov uvedených v čl. VII).  

 

Čl. IV 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

Názov: Zbazy, s.r.o. 

Sídlo: Horná Mičiná 211, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 46 292 411  

Konateľ: Ing. Dušan Kečkeš  

E-mail: info@zbazy.sk 

Web: www.zbazy.sk 

 

Čl.V 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: 

5.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie projektu „Celoživotné 

vzdelávanie v echokardiografii s využitím simulácií (ďalej aj ako „projekt“) na základe 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. OPĽZ/174/2018 (ďalej aj ako 

„Zmluva o NFP“)uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“)  v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  

 

5.2 Spracovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. III je nevyhnutné  na to, aby 

si prevádzkovateľ plnil povinnosti zo Zmluvy o NFP, menovite na naplnenie výstupov, resp. 

výsledkov  projektu, nakoľko prevádzkovateľ je povinný v zmysle uvedenej zmluvy 

deklarovať naplnenie merateľného ukazovateľa „počet účastníkov zapojených do aktivít 

projektu“. 

 

5.3 Spracovanie osobných údajov v rozsahu podľa čl. III je nevyhnutné na riadne 

a plnohodnotné zapojenie účastníka do vzdelávacej aktivity v zmysle projektu.  
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5.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedené účely je :  

 súhlas dotknutej osoby; 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP; 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je 

zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako 

„ZákEŠIF“). 

 

Čl. VI 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny 

6.1 Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov účastníka do tretej krajiny. 

 

Čl. VII 

Poskytovanie údajov príjemcom/tretím osobám 

7.1 V zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP sú na výkon 

kontroly/auditu projektu oprávnené najmä tieto subjekty:  

 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a nimipoverené 

osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade 

s príslušnýmiprávnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

7.2 Vyššie uvedené orgány, ktoré sú orgánmi verejnej správy,  môžu pri výkone kontroly 

projektu získať prístup k osobným údajom účastníka v zmysle Zmluvy o NFP a ZákEŠIF.  
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Čl. VIII 

Doba uchovávania osobných údajov 

8.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu 

spracúvania osobných údajov, najdlhšie 6 mesiacov po ukončení projektu alebo po dobu, 

počas ktorej bude uchovávanie osobných údajov účastníka nevyhnutné pre splnenie všetkých 

zmluvných povinností prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy o NFP, podľa toho, ktorá z týchto 

okolností nastane neskôr.  

8.2 Na účely archivácie môže prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje účastníka aj po 

uplynutí vyššie uvedenej doby. Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje účastníka 

výlučne vo forme, ktorá neumožňuje jeho identifikáciu. Na tieto účely prevádzkovateľ prijal 

primerané záruky, ktoré obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a 

organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a 

pseudonymizácie. 

8.3 Pseudonymizáciou je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné 

priradiť ku konkrétnemu účastníkovi bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto 

dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej 

fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

8.4 V prípade, že prevádzkovateľ nebude archivovať osobné údaje po uplynutí vyššie 

uvedenej doby, bez zbytočného odkladu ich zničí.  

 

Čl. IX 

9.1 Účastník má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa osoby účastníka, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie 

osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

 

 

Čl. X 

10.1 Ak je spracúvanie osobných údajov založené len na súhlase účastníka, účastník má 

právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním. Účastník môže súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti na 

adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky zaslaním e-mailu na info@zbazy.sk. 
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Čl. XI 

11.1 V prípade, že účastník bude dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom, má 

právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

11.2 Účastník má v zmysle nariadenia právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v 

členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného 

porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s 

týmto nariadením. 

Čl. XII 

 

12.1 V prípade nevyjadrenia súhlasu účastníka s poskytnutím osobných údajov nebude 

zaradený do kurzu/kurzov organizovaných na  základe projektu a v prípade jeho odvolania 

počas priebehu  tohto kurzu/kurzov, má prevádzkovateľ právo ho z nich vyradiť.  

Čl. XIII 

13.1 Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracovaní osobných údajov automatizované 

individuálne rozhodovanie.  

Čl. XIV 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Účastník vyhlasuje, že si tento dokument riadne prečítal a súhlasí so spracovaním 

osobných údajov v zmysle tohto dokumentu.  

14.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal  vhodné technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade 

so zákonom a nariadením.  

 

 

 

........................................ 

     Podpis účastníka  
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