
IS duálne vzdelávanie/praktické vyučovanie 
V tomto informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. 

s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 031 05, IČO: 36 672 441, ktorý má určenú zodpovednú osobu 

(kontaktný mail: osobne_udaje@lvsas.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t. j. fyzických osôb) 

v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie 

osobných údajov, sú uvedené nižšie: 

 

Účel spracúvania 
Právny základ 

spracovateľskej činnosti 

Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategória osobných údajov 

žiadosť o overenie 

spôsobilosti, resp. 

návrh na overenie 

spôsobilosti, 

vrátane 

opakovaného 

overenia 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 12-15, § 37) 

fyzická osoba: 

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa 

- bežné osobné údaje (podpis 

štatutárneho zástupcu 

zamestnávateľa,) 

- údaje týkajúce sa viny za spáchaný 

trestný čin (výpis z registra trestov - 

štatutárny zástupca zamestnávateľa, 

alebo člen štatutárneho orgánu 

zamestnávateľa) 

osvedčenie 

spôsobilosti 

zamestnávateľa 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 13 ods. 9) 

fyzická osoba: 

- podpis štatutárneho 

zástupcu príslušnej 

stavovskej organizácie 

alebo príslušnej 

profesijnej 

organizácie 

- bežné osobné údaje (podpis 

štatutárneho zástupcu 

zamestnávateľa) 

 

zmluva o duálnom 

vzdelávaní a jej 

plnenie 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 16- 18) 

fyzická osoba: 

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa, školy, 

- majstri odbornej 

výchovy, ako 

zamestnanci 

prevádzkovateľa 

(zoznam príloh 

k zmluve), 

- učitelia odbornej 

praxe, ako 

zamestnanci 

prevádzkovateľa 

(zoznam príloh 

k zmluve), 

- majstri odbornej 

výchovy, ako 

zamestnanci školy 

(zoznam príloh 

k zmluve), 

- učitelia odbornej 

praxe, ako 

zamestnanci školy 

(zoznam príloh 

k zmluve), 

- hlavní inštruktori 

(zoznam príloh 

k zmluve),   

- inštruktori (zoznam 

príloh k zmluve) 

 

bežné osobné údaje: 

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa, školy (podpis), 

- majstri odbornej výchovy, ako 

zamestnanci prevádzkovateľa (meno, 

priezvisko, dátum narodenia,) 

- učitelia odbornej praxe, ako 

zamestnanci prevádzkovateľa (meno, 

priezvisko, dátum narodenia), 

- majstri odbornej výchovy, ako 

zamestnanci školy (meno, priezvisko, 

dátum narodenia), 

- učitelia odbornej praxe, ako 

zamestnanci školy (meno, priezvisko, 

dátum narodenia), 

- hlavní inštruktori (meno, 

priezvisko, dátum narodenia), 

- inštruktori (meno, priezvisko, 

dátum narodenia) 

potvrdenie 

uchádzačovi 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

fyzická osoba: 

- uchádzač v zmysle § 

17 zákona č. 61/2015 

Z. z. 

bežné osobné údaje: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia 



doplnení niektorých 

zákonov (§ 17 ods. 3) 

učebná zmluva 

a jej plnenie 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 19) 

fyzická osoba: 

- žiak,  

- zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka,  

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa 

bežné osobné údaje: 

- žiak (meno, priezvisko, dátum 

narodenia), 

- zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka (meno, priezvisko, dátum 

narodenia), 

- hmotné a finančné zabezpečenie 

žiaka, 

- identifikačné údaje školy/odbor, 

- harmonogram vyučovania, 

- iné skutočnosti týkajúce sa žiaka 

v nadväznosti na obsah zmluvy 

určenej zákonom a ustanovenia § 19 

(porušovanie interných predpisov 

zamestnávateľa, smrť žiaka atď.), 

- podpisy 

 

osobitná kategória osobných údajov 

alebo údaje týkajúce sa viny za 

spáchaný trestný čin: 

- iné skutočnosti týkajúce sa žiaka 

v nadväznosti na obsah zmluvy 

určenej zákonom a ustanovenia § 19 

(strata zdravotnej spôsobilosti, 

odsúdenie za úmyselný trestný čin 

atď.) 

zmluva o budúcej 

pracovnej zmluve 

oprávnený záujem 

prevádzkovateľa uzavrieť 

túto zmluvu podľa § 53 

Zákonníka práce 

(zamestnávateľ môže) 

fyzická osoba: 

- žiak,  

- zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka,  

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa 

bežné osobné údaje: 

- meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa bydliska 

zmluva 

o poskytovaní 

praktického 

vyučovania a jej 

plnenie 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 8) 

fyzická osoba: 

- štatutárny zástupca 

zamestnávateľa, 

- štatutárny zástupca 

školy, 

- inštruktor/majster 

odbornej výchovy/ 

učiteľ odbornej praxe, 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- podpisy za konkrétne zmluvné 

strany (identifikovaných účastníkov - 

škola, zamestnávateľ), 

- inštruktor zo zákona poskytuje 

majstrovi odbornej výchovy alebo 

učiteľovi odbornej praxe, ktorého 

určí riaditeľ strednej odbornej školy, 

informácie o činnosti, ktorú žiak 

počas praktického vyučovania 

vykonával a o správaní žiaka 

evidencia - 

náklady na 

stravovanie - 

povinné 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 26 ods. 2) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

evidencia - 

náklady na 

stravovanie - 

dobrovoľné 

oprávnený záujem 

zamestnávateľa konať 

podľa zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 26 

ods. 4) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

evidencia - 

náklady na 

oprávnený záujem 

zamestnávateľa konať 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 



ubytovanie na 

internáte – 

dobrovoľné 

podľa zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 26) 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

evidencia - 

cestovné náhrady 

- dobrovoľné 

oprávnený záujem 

zamestnávateľa konať 

podľa zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 26) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

evidencia - 

podnikové 

štipendium - 

dobrovoľné 

oprávnený záujem 

zamestnávateľa konať 

podľa zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 27 

ods. 6,7) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

odmena za 

produktívnu prácu 

(v rámci 

praktického 

vyučovania) 

zákon č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (§ 27) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

náhrada úmyselne 

spôsobenej škody 

zo strany žiaka 

oprávnený záujem 

zamestnávateľa konať 

podľa zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 25) 

fyzická osoba: 

- žiak 

bežné osobné údaje: 

- identifikácia žiaka 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

 

Teda prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb) v informačnom systéme 

osobných údajov „IS duálne vzdelávanie/praktické vyučovanie“ pri spracovateľských činnostiach 

vykonávaných na konkrétne účely uvedené vyššie (v tabuľke). 

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné: 

- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis, tak dotknutá 

osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ nemôže splniť zákonnú 

povinnosť), 

- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný a zmluvný vzťah 

(zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak nedôjde 

k uzavretiu zmluvného vzťahu), 

- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený záujem 

prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak 

prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má dotknutá osoba právo 

namietať). Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať oprávnený záujem dotknutej osoby 

na ochrane svojich osobných údajov. 

Právne základy sú uvedené v tabuľke. 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas plynutia úložnej doby určenej v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach platným registratúrnym plánom (interným 

predpisom schváleným príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, 

ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď po naplnení 

účelu ich spracúvania.  

 



Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, 

ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány, inštitúcie, napr. škola), 

ako aj ostatní príjemcovia:  

- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/údajom, ktoré sa ich 

týkajú),  

- oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti 

mlčanlivosti), 

- sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí. 

 

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám, ktoré nie sú 

považované za príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon 

ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú 

z osobitných predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR 

pri výkone dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány). 

 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, prípadne absolventi na praxi, 

členovia orgánov spoločnosti) sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené 

o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti. 

 

 

Dotknutá osoba má: 

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,  

- právo na opravu svojich osobných údajov,  

- právo na vymazanie svojich osobných údajov,  

- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 

- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (v prípadoch, keď sa údaje spracúvajú na 

právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa). 

 

Žiadosti si dotknuté osoby môžu uplatňovať: 

- v listinnej forme na sídlo spoločnosti (prevádzkovateľa), 

- v elektronickej forme na mail osobne_udaje@lvsas.sk, 

- avšak z dôvodu, aby elektronické žiadosti neskončili ako SPAM, odporúčame využiť formulár. 

 

Vzory žiadostí, ktoré môžu dotknuté osoby použiť, sú dostupné aj na webovom sídle Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky (vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je dostupný aj na webovom sídle 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ 

neuskutočňuje. 

V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

Návrat 
 

mailto:osobne_udaje@lvsas.sk
https://www.lvsas.sk/osobne-udaje-odhlasenie
https://www.lvsas.sk/o-spolocnosti/osobne-udaje/povinne-informovanie-dotknutych-osob

