Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie
k návrhu spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s návrhom spoločného
postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR („Návrh spoločného
postupu“) predloženého prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave na 90. zasadnutí
SRK 8. novembra 2019 vo Zvolene. Na základe diskusie na predmetnom zasadnutí a
vnútorného pripomienkového konania SRK podporuje návrh spoločného postupu s výhradou.
Zdôvodnenie:
1. Všetky vysoké školy dnes majú projekty ochrany osobných údajov v súlade s platným
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("Nariadenie") a zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
("Zákon"). SRK sa však stotožňuje s návrhom štandardizovaného spoločného postupu,
ktorý by umožnil prijatie Kódexu správania a súvisiacich nástrojov a metodiky.
2. Hoci je návrh spoločného postupu určený pre verejné, štátne a súkromné vysoké školy, nie
je zrejmé akým spôsobom sa budú podieľať na projektových nákladoch iné vysoké školy,
ak ten má byť primárne hradený ako centrálny rozvojový projekt z prostriedkov
alokovaných na verejné vysoké školy cez dotačnú schému. SRK navrhuje, aby v prípade
schválenia návrhu spoločného riešenia bola naň vypísaná výzva zo štrukturálnych fondov
a aby nebol financovaný z kapitoly rozpočtu verejných vysokých škôl.
3. V predloženom návrhu spoločného postupu zatiaľ absentuje zrejmá pridaná hodnota pre
všetky vysoké školy. Hlavným problémom návrhu je skutočnosť, že vysoké školy až na
výnimky nepoužívajú rovnaké informačné systémy. SRK žiada v tomto smere dopracovať
návrh spoločného postupu.
4. Vzhľadom na personálne a finančné obmedzenia nemá SRK záujem byť súčasťou projektu
a administratívne ho zastrešovať. Výkonné činnosti spojené s projektom má znášať
predkladateľ alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
5. Návrh projektu nebol predložený SRK v roku 2017 a rektori sa k nemu nevyjadrovali.
Žiadame predkladateľa, aby uvedenú informáciu (s. 2) z návrhu odstránil. Návrh projektu
bol prvýkrát predložený na rokovanie SRK dňa 8. novembra 2019.
6. SRK odporúča doplniť návrh spoločného postupu tak, aby zainteresoval všetky
(financujúce) vysoké školy do projektu a jeho podporných štruktúr.
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