
Súhlas  so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 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) pre: 
..................................................................................................................................................................................... 

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma 
Oktátasi Alap, Jarková 3128/14 08001 Prešov, právna forma: nadácia,  IČO: 42380588, DIČ: 2024084447. 

 Ing. Stanislava Dzuríková – riaditeľka, Mgr. Veronika Komárová – projektový manažér 
 (ďalej tiež aj ako „prevádzkovateľ) 

..................................................................................................................................................................................... 
Prevádzkovateľ (Nadácia Rómsky vzdelávací fond) je realizátor projektu „Šanca mať budúcnosť“, v rámci 
ktorého bolo na webovej stránke www.amoscademy.sk vytvorené online tútoring centrum (online vzdelávacie 
centrum) „Amos Academy“, za účelom vzdelávania, ako aj doučovania študentov resp. štipendistov, pri ktorom 
bude dochádzať k spracúvaniu a poskytovaniu osobných údajov. 

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť 
na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. 
Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa 
nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné. 

Dotknutá osoba (plnoletá), so záujmom o vzdelávanie resp. doučovanie prostredníctvom online tútoring centra 
(online vzdelávacieho centra), na základe jasne prejavenej vôle a dostatočne určito, týmto v zmysle §13 zák. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas: 

• prevádzkovateľovi (Nadácia Rómsky vzdelávací fond),  aby spracúval osobné údaje dotknutej osoby za 
účelom vedenia personálnej agendy a evidencie „tútorov“ v rámci projektu „Šanca mať budúcnosť“ a to 
v elektronickej forme, v papierovej forme, ako aj prostredníctvom webovej stránky www.amosacademy.sk. 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pohlavie, 
stav, dosiahnuté vzdelanie, telefonický a emailový kontakt, údaje zo životopisu a motivačného listu. 

• prevádzkovateľovi (Nadácia Rómsky vzdelávací fond),  aby spracúval osobné údaje dotknutej osoby za 
účelom zabezpečenia realizácie projektu „Šanca mať budúcnosť“  vrátane zabezpečenia realizácie online 
vzdelávacej aktivity, v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pohlavie, dosiahnuté 
vzdelanie, emailový a telefonický a emailový kontakt, IP adresa, cookies, kamerový a zvukový prenos, 
ktorý zachytáva podobizeň a hlas, a to prostredníctvom online komunikačného programu, prostredníctvom: 

o webovej stránky www.amosacademy.sk 
o apl ikácie odporúčanej Š tá tnym pedagogickým ústavom uvedenej na portá ly 

www.ucimenadialku.sk  
• prevádzkovateľovi (Nadácia Rómsky vzdelávací fond), aby spracúval údaje dotknutej osoby: 

o vytvorením podmienok a zabezpečenia online odsledovania účasti (dotknutej osoby) na 
vzdelávacej aktivite 

o vytvorením podmienok a zabezpečením  nahrávania a archivácie vzdelávacej aktivity 
(vzdelávania / doučovania)  

z dôvodu Usmernenia k realizácii aktivít projektu „Šanca mať budúcnosť“ počas mimoriadnej situácie 
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotknutá osoba berie na 
vedomie a súhlasí s tým, že online vzdelávacia aktivita,  jej nahrávanie a archivácia bude realizovaná 
prostredníctvom niektorej z aplikácií, odporúčaných Štátnym pedagogickým ústavom, uvedených na 
webovej stránke www.ucimenadialku.sk  
Rozsah spracúvaných osobných údajov: online vzdelávacia aktivita zachytávajúca kamerový a zvukový 
záznam, t.j. podobizeň a hlas dotknutej osoby. 
Účely spracúvania osobných údajov:   

1. sledovanie účasti na vzdelávacej aktivite 
2. evidencia účastníkov vzdelávacej aktivity 
3. evidencia trvania vzdelávacej aktivity 
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Súhlas sa udeľuje  na obdobie 24 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky osobné údaje, získane 
prevádzkovateľom, v súvislosti s projektom „Šanca mať budúcnosť“ , zlikvidované, s výnimkou tých, ktorých 
archiváciu si vyžadujú legislatívne predpisy SR a EÚ. 

Udelený súhlas je však možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba 
má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred 
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas 
odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.  

Plnoletá dotknutá osoba, so záujmom o vzdelávanie resp. doučovanie prostredníctvom online tútoring centra 
(online vzdelávacieho centra), ktoré je  súčasťou  projektu „Šanca mať budúcnosť“, na základe jasne prejavenej 
vôle a dostatočne určito, týmto v zmysle §13 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, dotknutá osoba súhlasí s tým, že: 

• prevádzkovateľ poskytne jej osobné údaje (dotknutej osoby), za účelom ďalšieho spracúvania, 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava SR, 
v rozsahu údajov uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s číslom 
zmluvy OPĽZ/130/2020 vrátane jej príloh. 

• prevádzkovateľ poskytne jej osobné údaje (dotknutej osoby), za účelom ďalšieho spracúvania, 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava SR. 

Účely spracúvania osobných údajov:   
1. sledovanie účasti na vzdelávacej aktivite 
2. evidencia účastníkov vzdelávacej aktivity 
3. evidencia trvania vzdelávacej aktivity 

Rozsah osobných údajov: screenshot vzdelávacej aktivity (snímka obrazovky), záznam z online vzdelávacej 
aktivity, online kamerový prenos podobizne a hlasu. 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava SR bude vyššie 
uvedené osobné údaje spracúvať po dobu v zmysle príslušných legislatívnych predpisov SR a EÚ. 

Udelený súhlas je však možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba 
má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred 
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas 
odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

__________________________________________________________________________________________ 

Plnoletá dotknutá osoba, so záujmom o vzdelávanie resp. doučovanie prostredníctvom online tútoring centra 
(online vzdelávacieho centra), ktoré je  súčasťou  projektu „Šanca mať budúcnosť“, na základe jasne prejavenej 
vôle a dostatočne určito, týmto v zmysle §13 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zároveň berie na vedomie, že: 

• prevádzkovateľ (Nadácia Rómsky vzdelávací fond) uzatvoril Zmluvu o dielo so spoločnosťou 
BIZNIS.HELP s.r.o., IČO: 52291758, so sídlom: Lesnícka 4, 080 05 Prešov, SR, konateľ: Bc. Miroslav 
Iľko. V zmysle Zmluvy o dielo spoločnosť  BIZNIS.HELP s.r.o. zabezpečuje IT podporu projektu 
„Šanca mať budúcnosť“ vrátane tvorby a správy webovej stránky www.amosacademy.sk 

• spoločnosť BIZNIS.HELP s.r.o., IČO: 52291758, so sídlom: Lesnícka 4, 080 05 Prešov, SR, konateľ: 
Bc. Miroslav Iľko sa zaviaže Mlčanlivosťou v zmysle §79 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto mlčanlivosť bude záväzná aj po dobe uplynutia 
lehoty spolupráce. 

• každý tútor (vyučujúci) má s prevádzkovateľom pracovnoprávny vzťah založený zmluvou a zároveň je 
tento vzťah ošetrený Mlčanlivosťou ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov v zmysle §79 
zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj 
podpísaným vyhlásením o spôsobe a účele spracovávania osobných údajov. 

Plnoletá dotknutá osoba, so záujmom o vzdelávanie resp. doučovanie prostredníctvom online tútoring centra 
(online vzdelávacieho centra), ktoré je  súčasťou  projektu „Šanca mať budúcnosť“, na základe jasne prejavenej 
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vôle a dostatočne určito, týmto v zmysle §13 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, dotknutá osoba súhlasí s tým, že: 

• prevádzkovateľ (Nadácia Rómsky vzdelávací fond) poskytne osobné údaje spoločnosti BIZNIS.HELP 
s.r.o., IČO: 52291758, so sídlom: Lesnícka 4, 080 05 Prešov, SR, konateľ: Bc. Miroslav Iľko, za účelom 
IT podpory v rámci projektu Šanca mať budúcnosť“ vrátane  tvorby a správy webovej stránky 
www.amosacademy.sk, po dobu trvania projektu, maximálne však na obdobie 24 mesiacov. Rozsah 
spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pohlavie, 
dosiahnuté vzdelanie, emailový a telefonický a emailový kontakt, údaje z webovej stránky, IP adresa, 
cookies, kamerový a zvukový prenos, ktorý zachytáva podobizeň a hlas prostredníctvom online 
komunikačného programu, fotografia, charakteristika.  

• spoločnosť BIZNIS.HELP s.r.o., IČO: 52291758, so sídlom: Lesnícka 4, 080 05 Prešov, SR, konateľ: 
Bc. Miroslav Iľko, pri tvorbe alebo správe webovej stránky www.amosacademy.sk, môže  
spolupracovať s iným subjektom, za účelom programovania a zefektívnenia „online prostredia“ pre 
vzdelávaciu aktivitu prostredníctvom aplikácie odporúčanej Štátnym pedagogickým ústavom uvedenej 
na webovej stránke www.ucimenadialku.sk. 

Udelený súhlas je však možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba 
má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred 
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas 
odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

Dotknutá osoba si je vedomá práv dotknutej osoby, ktoré v §19 až §30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

Vypisuje dotknutá osoba 

Údaje o dotknutej osobe (plnoletom študentovi): 

Meno a priezvisko:  ............................................................................, rodné číslo: ................................................., 

adresa trvalého pobytu: ......................................................................, tel. kontakt: ................................................., 

emailový kontakt: ............................................................................... 

V ......................................, dňa.........................................                        .................................................................. 
                                                                                                                              podpis dotknutej osoby 

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov v projekte 
„Šanca mať budúcnosť“, sa môžete obrátiť na s Nadáciou Rómsky vzdelávací fond spolupracujúcu externú 
osobu so zameraním na GDPR problematiku: Slavomír Novák / 0915 945 708 / snreal@snreal.sk 
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