
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre nominanta 
 
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vás týmto informujeme o spôsobe 
spracúvania Vašich osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „ISRK“) – občianske 
združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o združovaní občanov“) so sídlom Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO: 
31772412, reg.: MV SR: VVS/1-900/90-12628. ISRK je sprostredkovateľ pre Slovenskú rektorskú 
konferenciu (ďalej len „SRK“) – orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o vysokých 
školách“).  
 
Zodpovedná osoba: neurčená. Ak  nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich 
osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu srk@srk.sk.   
 
Dotknutá osoba: osoba nominovaná členom (ďalej len „Nominant“) 
 
Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje a to titul(y), meno, priezvisko, údaj 
o nominujúcej vysokej škole, údaj o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová 
adresa a telefónne číslo, odborný životopis, vedecko-pedagogická charakteristika, kópie 
úradných dokladov. Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na 
posúdenie nominácie a jej predloženie žiadateľovi v rámci konkrétnej výzvy v zmysle zákona 
o vysokých školách na základe žiadosti tretej osoby – zvyčajne je ňou Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) alebo iný subjekt štátnej a verejnej správy 
alebo súkromnej sféry alebo v zmysle štatútu aj SRK (ďalej len „žiadateľ“).  
 
Poskytovanie osobných údajov: osobné údaje nominanta môžu byť: 
1) zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis 

alebo štatút SRK;  
2) zverejnené v primeranom rozsahu v odborných a propagačných publikáciách na účel 

informovania verejnosti o činnosti SRK a ISRK; 
3) poskytnuté žiadateľovi v primeranom rozsahu v súlade s konkrétnou výzvou,  
4) poskytnuté inej tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný 

právny predpis. 
 
Zdroj osobných údajov: osobné údaje získavame priamo od Vás pri predložení nominácie 
formou vyplnených a zaslaných formulárov a návrhov. 
 
Skutočnosť, že by sme nemohli spracúvať Vaše osobné údaje nominanta, by mala za následok 
nemožnosť zasadiť Vás do procesu nominácie. Máme za to, že predložením nominácie 
vyjadrujete súhlas s Vašim zaradením do procesu nominácie a že akceptujete spracúvanie 
Vašich osobných údajov na splnenie účelu nominácie.  
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Účely spracúvania osobných údajov: osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie 
spracúvame na účely: 
1) plnenia zákonných povinností SRK a 
2) oprávneného záujmu SRK a tretej osoby, ktorou je žiadateľ, pričom ten je odôvodnený 

nasledovne: 
a. SRK musí plniť povinnosti podľa zákona o vysokých školách a zákona 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. 
b. Dosiahnutie lepšej informovanosti verejnosti o výsledkoch práce SRK, oprávneným 

záujmom je informovanie verejnosti o činnosti SRK. Oprávneným záujmom ISRK je 
aj možnosť uplatniť prípadné právne nároky voči dotknutým osobám. 

c. Oprávneným záujmom tretej osoby sú napr. záujmy členov na výkone ich práv 
v zmysle štatútu. 

 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  s vašim súhlasu – na základe Vami podpísaného 
súhlasu. V prípade, že nám neudelíte písomný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, 
nebude návrh s vašou nomináciou vôbec posudzovaný. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto 
súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu 
platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Vzor súhlasu je zverejnený v prílohe č. 1 tejto 
informácie.  
 
V zmysle štatútu SRK (zverejnený na webovom sídle www.srk.sk) je cieľom SRK koordinácia 
a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej 
politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK okrem iného koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu 
rektorov vysokých škôl v SR, prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s 
vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa 
bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma 
stanovisko k platným právnym predpisom uvedeného zamerania, vytvára predpoklady pre 
spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok informácií medzi nimi, 
nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím.  
 
V zmysle stanov ISRK (zverejnený na webovom sídle www.srk.sk) je cieľom administratívna, 
organizačná a finančná podpora činnosti a reprezentácie SRK. ISRK zabezpečuje uvedený výkon 
činností pre SRK najmä realizáciou technického zabezpečenia webovej prezentácie SRK, 
prípravou materiálov a analýz pre potreby SRK, organizáciou podujatí SRK, prevádzkou 
kancelárie, ako aj ďalšími potrebnými aktivitami v prospech SRK. 
 
Za účelom plnenia týchto cieľov a poslania SRK a ISRK spolupracuje so štátnymi inštitúciami a 
autoritami, organizuje zasadnutia a podujatia, udeľuje ocenenia, nominuje zástupcov 
akademickej obce do komisií, rád, poradných orgánov a pod., vykonáva aktivity v rámci členstva 
v medzinárodných organizáciách. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: od zaslania návrhu nominácie, počas celého trvania 
procesu posudzovania návrhov, po skončení posúdenia a predložení návrhu žiadateľovi môžu 
byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas, najmenej 5 rokov. 
 
Automatizované rozhodovanie: na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude 
automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby. 
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Správnosť: dbáme o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Ste 
povinný poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje (vrátane povinnosti nás 
informovať o zmene spracúvaných osobných údajov).  
 
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov: 

• Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje 
spracúvané); 

• Právo na opravu; 

• Právo na vymazanie (zabudnutie) podľa individuálneho posúdenia, či  sú splnené zákonné 
podmienky; 

• Právo na obmedzenie spracúvania; 

• Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť 
žiadne zákonné prekážky); 

• Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu SRK a ISRK, môžete tak 
urobiť zaslaním e-mailu na adresu: srk@srk.sk; 

• Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, ak sa cítite priamo dotknutý na svojich právach na ochranu osobných údajov. 
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