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Zásady ochrany osobných údajov 

 
 
Vážený zákonný zástupca žiaka školy ZŠ Pri kríži.  
 
Keďže vaše dieťa navštevuje Základnú školu Pri kríži a rodičia žiakov podporujú deti v rámci činnosti 
občianskeho združenia rodičov Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži, potrebujeme 
vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným 
spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme 
ich bezpečnosť 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, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie 
EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
1. Kto sme? 

Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole 
Pri Kríži. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:  Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole 
Pri Kríži, so sídlom Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava, IČO: 48413585 (ďalej len „ZRPŠ Pri Kríži“).  

 
2. Aké osobné údaje spracúvame? 

Podľa platných stanov ZRPŠ Pri Kríži sa ako zákonní zástupcovia žiakov ZŠ Pri kríži stávate členmi 
ZRPŠ Pri Kríži úhradou členských príspevkov. Aby sme mohli toto členstvo prijať, evidujeme úhrady 
členských príspevkov a tak spracúvame osobné údaje vášho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, 
trieda. 
Aby ste mohli byť informovaní o činnosti ZRPŠ Pri Kríži a na lepšiu komunikáciu rodičov žiakov 
jednej triedy  spracúvame  vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telef.č., e-mail. 
Aby ste mohli byť zástupcami triedy v Rodičovskej rade, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, telef.č., e-mail, podpis. 
Aby mohli vaše deti navštevovať krúžok Detskej atletiky (Klub detskej atletiky ZŠ Pri kríži), 
spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telef.č., e-mail a osobné údaje vášho 
dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia, zdravotný stav, . Rodné číslo 
a bydlisko v prípade, že dieťa zaregistrujete do SAZ (Slovenského atletického zväzu). 
 
S vašim súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle www.facebook.com/ZRPSPK/ 
a na webovom sídle školy www.prikrizi.sk osobné údaje zástupcov tried v Rodičovskej rade 
v rozsahu meno, priezvisko, trieda. 

 
3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vašej účasti na činnosti ZRPŠ Pri Kríži a na splnenie si 
našich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z platných stanov ZRPŠ Pri Kríži (schválených 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) a iných právnych predpisov.  
Taktiež vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vašej účasti a účasti vašich detí na 
mimoškolských aktivitách, ako napr. krúžky, brigády, športové, kultúrne podujatia, súťaže, a i. . 
S vašim súhlasom zverejňujeme vaše fotografie a videá zo školských a mimoškolských podujatí na 
oficiálnych stránkach školy, ZRPŠ Pri ˇKríži, sociálnych sieťach.  
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4. Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov a osobných údajov vašich detí? 
Vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí spracovávame na základe vášho súhlasu.   
 

5. Ako nám môžete dať súhlas? 
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a osobných údajov vašich detí nám môžete dať  
podpísaním vyhlásenia/súhlasu na spracúvanie osobných údajov v listinnej forme.  

 
6. Ako môžete súhlas odvolať?  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas 
môžete odvolať  
• zaslaním oznámenia na email zrpsprikrizi@gmail.com 
• zaslaním oznámenia poštou na adresu ZRPŠ Pri Kríži, Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava 

 
7. Komu vaše údaje poskytujeme? 

Väčšinu osobných údajov si evidujeme pre vlastné účely ZRPŠ Pri kríži.  
Inak vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí poskytujeme nasledovným subjektom: 

• SAZ - Slovenskému atletickému zväzu (s vašim súhlasom, ak ste dieťa zaregistrovali ako 
člena SAZ) 

 
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Dokumenty týkajúce sa činnosti rodičovského združenia ZRPŠ Pri Kríži, školských a mimoškolských 
aktivít sa uchovávajú po dobu 5 rokov. 
Účtovné podklady a dokumenty podľa platných zákonov a právnych predpisov. 

 
9. Kam prenášame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. 
 
10.Na koho sa môžete obrátiť?  

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kontaktovať na 
zrpsprikrizi@gmail.com. 

 
11. Ako spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne 
prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Osobné údaje v elektronickej 
forme sú spracúvané v programe MS Office. 

 
12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov? 

Bezpečnosť vašich osobných údajov a údajov vašich detí je pre nás prvoradá. Aby sme 
zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné 
opatrenia. V prípade potreby sú dokumenty spracúvané v elektronickej forme zabezpečené 
heslom.  Dokumenty v listinnej forme sú uložené u zodpovednej poverenej osoby z Výkonného 
výboru ZRPŠ Pri Kríži alebo na vedení školy, v uzamykateľných priestoroch. Prístup k osobným 
údajom majú len poverené osoby. Budova školy je zabezpečená alarmom.  
 

13. Aké máte práva? 
a) Právo na prístup k údajom 

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí. Pokiaľ tieto  
spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme 
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potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našim občianskym 
združením.   

b) Právo na opravu 
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí, ktoré spracúvame, boli 
správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje a osobné údaje vašich detí nesprávne 
alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.   

c) Právo na vymazanie 
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje a údaje vašich detí vymazali. 
O vymazanie údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 
• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 
• odvoláte svoj súhlas; 
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; 
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; 
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 
• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez 

internet; 
d) Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov a osobných 
údajov vašich detí. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba 
uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov 
dôjde, ak 
• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich 

správnosť; 
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na 

miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; 
• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie svojich práv; 
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše 

oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.  
e) Právo namietať 

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame 
na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe 
námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných 
prípadoch: 
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, 
• z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.  

 
14. Ako môžete tieto práva vykonávať? 

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:  
• zaslaním oznámenia na zrpsprikrizi@gmail.com 
• zaslaním oznámenia poštou na adresu ZRPŠ Pri Kríži, Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava 

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme 
informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 


