Oznámenie o nakladaní s údajmi zadaných pri registrácii
Na základe nižšie uvedených skutočností udeľujem súhlas pre organizátora súťaže Majstrovstvá
Slovenska World Robot Olympiad (WRO 2022) Univerzite Edutus na spracúvanie mojich osobných
údajov.
účel správy údajov: identifikácia účastníka podujatia
rozsah spracúvaných údajov: meno účastníka, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo
právny základ spracúvania údajov: v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
doba uchovávania údajov: 5 rokov po skončení podujatia alebo menej na základe žiadosti dotknutej osoby
o vymazanie jeho dát
spôsob uchovávania údajov: papierový a elektronický

Univerzita Edutus je povinná vyúčtovať realizáciu podujatí, ktoré boli uskutočnené použitím zdrojov
poskytnutých prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.
V rámci povinného vyúčtovania budú odovzdané Európskemu sociálnemu fondu údaje zadané pri
registrácii.
Informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, ako aj o opravu alebo vymazanie osobných údajov, s
výnimkou spracúvania údajov nariadeného zákonom, môžete požiadať spôsobom uvedeným pri zbere
údajov alebo na nasledujúcich kontaktných miestach správcu údajov:
Správca údajov:
Názov: Univerzita Edutus
OM Identifikátor: FI83139
Sídlo: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
e-kontakt: mail@edutus.hu
Zástupca: Dr. Andrea Németh

V prípade sťažnosti a docielenia právnej nápravy dotknutá osoba sa môže obrátiť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vyššie uvedené informácie beriem na vedomie a súhlasím so spracovaním a prenosom mojich údajov.
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SPRÁVA ÚDAJOV NA UNIVERZITE EDUTUS
Miesto spracovania údajov:
Hlavné sídlo univerzity, alokované pracoviská a regionálne kancelárie.

Povolenie na spracovanie osobných údajov
Na základe maďarského infozákona (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény) Univerzita Edutus zaregistrovala v zmysle 66. § (1) všetky svoje procesy súvisiace s
evidenciou osobných údajov - s uplatnením výnimiek podľa 65. § (3) – na štátnej inštitúcii NAIH ( Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

Spracovanie údajov počas bežnej prevádzky
Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyúčtovaniami národných projektov a projektov Európskej
únie
Univerzita Edutus z dôvodu plnenia svojich povinností pri vyúčtovaní použitia finančných prostriedkov
poskytnutých na realizáciu národných projektov a projektov Európskej únie uplatňuje tzv. spoločnú správu
údajov pre Európsky sociálny fond. To spočíva v tom, že údaje zozbierané pri realizácii činností súvisiacimi
s poskytnutými službami sa odovzdajú pre Európsky sociálny fond.
Údaje budú odovzdané cez online prostredie zriadené Európskym sociálnym fondom.
účel správy údajov: overenie realizácie cieľa definovaného v grantových zmluvách projektov
realizovaných s domácou podporou a podporou EÚ v súlade s odbornými požiadavkami vrátane
odôvodnenia vyúčtovania pre správcu grantov.
rozsah spracúvaných údajov: meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo
právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby v zmysle Maďarského zákona na Ochranu
osobných údajov 5. § (1) a)
doba uchovávania údajov: 5 rokov po skončení podujatia
spôsob uchovávania údajov: papierový a elektronický
Poskytnuté údaje môžu byť použité len súhrnne a spracované pomocou štatistických metód. Okrem účelu
monitorovania súvisiaceho s domácimi a EÚ projektami údaje nebudú použité na žiadny iný účel.
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