
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre člena 
 
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: člen SRK a člen ISRK (ďalej len „člen“). 
 
Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje a to titul(y), meno, priezvisko, funkcia, názov 
vysokej školy, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické 
podobizne. V špecifických prípadoch aj dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti (t. j. 
občiansky preukaz alebo cestovný pas). Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov 
okrem dátumu narodenia a čísla dokladu totožnosti je nevyhnutné na plnenie cieľov SRK a ISRK. 
Poskytnutie a spracúvanie dátumu narodenia a čísla dokladu totožnosti je nevyhnutné na účasť 
na výjazdovom zasadnutí SRK pre vstup do priestorov Európskej komisie. Tieto osobné údaje sú 
spracúvane výlučne v súvislosti s organizáciou výjazdového zasadnutia SRK. 
 
Poskytovanie osobných údajov:  
1) Osobné údaje člena v rozsahu titul(y), meno, priezvisko, funkcia, názov vysokej školy, 

korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne môžu 
byť: 

a) zverejnené na účely preukazovania členstva, účasti na zasadnutiach a podujatiach, 
spoločenskej činnosti a na informovania verejnosti o činnosti SRK a ISRK, 

b) poskytnuté tretím osobám v primeranom rozsahu, ak sa to vyžaduje na 
preukazovanie účasti na zasadnutí a podujatí, najmä vysokej škole, 

c) poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis 
alebo oprávnený záujem SRK a ISRK, najmä Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. 

2) Osobné údaje člena v rozsahu titul(y), meno, priezvisko, funkcia, názov vysokej školy, dátum 
narodenia a číslo dokladu totožnosti môžu byť z dôvodu zabezpečenia účasti na výjazdovom 
zasadnutí SRK pre vstup do priestorov Európskej komisie poskytnuté Európskej komisii ako 
tretej osobe, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis. 
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Zdroj osobných údajov: osobné údaje získavame priamo od Vás, pri emailovej komunikácií, 
prihlásení sa na zasadnutie/podujatie formou vyplnenia a zaslania návratky alebo prihlášky 
alebo z webového sídla Vašej vysokej školy. 
 
Máme vytvorenú databázu členov za účelom komunikácie a zasielania pozvánok na zasadnutia 
a podujatia. Takisto máme databázu kontaktných údajov na sekretariát člena, ktoré už boli 
rôznou formou zverejnené - tieto využívame na účel zaslania kópie informácií. 
 
Skutočnosť, že by sme nemohli uchovávať osobné údaje členov, by mala za následok nemožnosť 
plniť naše povinnosti a ohrozenie podstaty našej činnosti a poslania. 
 
Účely spracúvania osobných údajov: osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie 
spracúvame na účely: 
1) komunikácie s členom a na zasielanie informácií a pozvánok, 
2) zabezpečenia zasadnutí a podujatí, spoločenských činností, evidencie a preukázania účasti 

na plnenie zákonných a iných povinností a na zabezpečenie organizácie týchto aktivít, 
3) vedenia účtovníctva – vyplnená a podpísaná návratka a prihláška ako doklad, na základe 

ktorého nám uhradíte účastnícky poplatok, ak je taká požiadavka súčasťou pozvánky, je 
spolu s potvrdením o prijatí platby na náš účet účtovným dokladom,  

4) prezentácie činnosti SRK a ISRK. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
1) bez vášho súhlasu – na základe oprávneného záujmu SRK alebo ISRK a tretích osôb, nakoľko 

organizovanie zasadnutí je v zmysle štatútu SRK a stanov ISRK jednou z foriem činnosti za 
účelom napĺňania poslania a cieľov SRK a ISRK a rovnako v prípade ďalších podujatí.  

2) bez vášho súhlasu - na základe plnenia našej zákonnej povinnosti, napr. na účely vedenia 
účtovníctva. 

 
Oprávneným záujmom SRK alebo ISRK a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov sú: 
1) potreba zabezpečiť riadny priebeh zasadnutia a podujatia,  
2) evidencia a štatistika účasti členov na zasadnutí a podujatí,  
3) preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu, 
4) informovanie verejnosti o podujatiach a ich priebehu. 
 
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. SRK rokuje spravidla na svojich zasadnutiach, vo 
výnimočných prípadoch písomne alebo elektronicky.  
 
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 
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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. 
 
Máme za to, že nástupom do funkcie rektora vysokej školy ste si vedomý Vašim členstvom v SRK 
v súlade s § 107 ods. 5 zákona o vysokých školách. Účasťou na zasadnutiach a podujatiach SRK 
a ISRK ste si vedomý vyššie uvedeného poslania a cieľov činnosti SRK a ISRK, a teda primerane 
tomu očakávate, že súčasťou podujatí je aj spracúvanie a zverejňovanie Vašich osobných údajov 
vrátane fotografovania a zverejňovania týchto fotografií v publikáciách, médiách a materiáloch 
prezentujúcich činnosť SRK a ISRK. 
 
Doba uchovávania osobných údajov:  
1) Od vzniku členstva v SRK a následne počas celého trvania členstva. Po zániku členstva budú 

osobné údaje v rozsahu titul(y), meno, priezvisko, funkcia, názov vysokej školy, 
korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne 
uchovávané po dobu 70 rokov na komunikáciu a archiváciu. Primerane sa vzťahuje aj na 
účasť na zasadnutiach, podujatiach alebo spoločenskej činnosti.  

2) Od prevzatia písomnej prihlášky za člena ISRK až po vydanie potvrdenia o členstve 

riaditeľom a následne počas celého trvania členstva. Po zániku členstva budú osobné údaje 

v rozsahu titul(y), meno, priezvisko, funkcia, názov vysokej školy, korešpondenčná adresa, 

e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne uchovávané po nevyhnutnú 

dobu 10 rokov na komunikáciu a za účelom prípadného uplatnenia nárokov ISRK. Primerane 

sa vzťahuje aj na účasť na zasadnutiach, podujatiach alebo spoločenskej činnosti. 

Automatizované rozhodovanie: na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude 
automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby. 
 
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); 
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• 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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