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ÚČEL SPRACÚAVNIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DUÁLNE VZDELÁVANIE 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako 

premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje za účelom: 

a) realizácie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a žiakom, v prípade maloletého 
žiaka jeho zákonným zástupcom (učebná zmluva), 

b) realizácie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a strednou odbornou školou 
(zmluva o duálnom vzdelávaní), 

c) vydania potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 
vzdelávania, 

d) zabezpečenia školenia o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre žiakov, 

e) dochádzky  zabezpečenia stravy žiakom. 
 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

Osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy so žiakom alebo jeho zákonným zástupcom 
sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje sa spracovávajú na základe: 

Zákona č. 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
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Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 
Osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy so žiakov, prípadne jeho zákonným zástupcom 
sa spracúvajú v rozsahu:  

• identifikačné údaje zamestnávateľa, 
• meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého 

žiaka, 
• meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,  
• identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka, 
• študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať, 
• miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah, 
• hmotné zabezpečenie žiaka, 
•  finančné zabezpečenie žiaka, 
• dátum a podpisy zmluvných strán. 

Osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy so strednou odbornou školou sa spracúvajú v 
rozsahu: 

• identifikačné údaje zamestnávateľa, 
• identifikačné údaje strednej odbornej školy, 
• dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán. 

Osobné údaje za účelom vydania potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v 
systéme duálneho vzdelávania sa spracúvajú v rozsahu: 

• identifikačné údaje zamestnávateľa, 
• meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača, 
• identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní, 
Osobné údaje za účelom zabezpečenia školenia o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 
žiakov sa spracúvajú v rozsahu: 

• meno, priezvisko a podpis žiaka 
Osobné údaje za účelom dochádzky a zabezpečenia stravy pre žiakov sa spracúvajú v rozsahu: 

• meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, 
• identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní. 
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5. Dotknuté osoby: 
Žiaci a ich zákonní zástupcovia, štatutár strednej odbornej školy, štatutár prevádzkovateľa. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  
Denník evidencie odborného výcviku- 10 rokov. 

Zmluvy po dobu 10 rokov 

Osvedčenie po dobu 7 rokov 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 
nevykonáva. 

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a 
objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

10. Kategória osobných údajov: 
Bežné osobné údaje. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

Tretia strana Právny základ 

Iný oprávnený subjekt  

 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
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smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov). 

Stredná odborná škola Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 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). 

Ministerstvo školstva 

 

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 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). 
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