
Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov 
 

Prevádzkovateľom	sa	pre	účely	tejto	informácie	rozumie:	
Súkromná stredná odborná škola 
Sídlo: Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad 
IČO: 42039371 
 
Kontaktné údaje:  
Ing. Beáta Mitická – riaditeľka,  
e-mail: riaditel@tatranskaakademia.sk 
telefonický kontakt: +421 905 298 655 
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby : 
Škola vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel 
ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby môžete zodpovednú osobu 
kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba.ssos@tatranskaakademia.sk alebo 
na telefónnom čísle: +421 915 992 780. 
 
V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej 
len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo 
namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného 
záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 
 
Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na 
základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na 
uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže 
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami 
dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane 
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta 
voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.  
 
Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov 
na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu: 
  

1. Osobné údaje spracúvané za účelom evidencie členov rady školy – v rozsahu kontaktných 
údajov (e-mail, telefonický kontakt) 

2. Osobné údaje spracúvané za účelom spracovania a vybavenia Vašej požiadavky 
prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru 

3. Osobné údaje spracúvané za účelom prípravy na vyučovanie a realizácie vyučovacieho 
procesu v digitálnej podobe 
 

V Poprade, dňa 25. 05. 2018 


