
 

  

Informácia o rozsahu spracúvania osobných údajov a o právach dotknutej osoby 

 

Ubytovateľ – Slovenská technická univerzita v Bratislave ako prevádzkovateľ v zmysle 

Nariadenia 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 (ďalej len 

„nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) informuje ubytovaného v postavení dotknutej osoby 

v zmysle článku 13 nariadenia a § 19 zákona o rozsahu spracúvania osobných údajov a o právach 

dotknutej osoby: 

 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

IČO: 00397687 

Štatutárny orgán: rektor 

Právna forma: verejná vysoká škola 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú uvedené na web sídle prevádzkovateľa na stránke 

https://www.stuba.sk/. 

 

Účel spracovania osobných údajov: 

Zabezpečenie ubytovania 

Právny základ spracovania osobných údajov podľa článku 6 bod 1 písm. b) nariadenia a podľa 

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy 

o ubytovaní. 

 

Príjemcovia: neexistujú. 

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii. 

 

Doba uchovania osobných údajov: v zmysle registratúrneho poriadku STU. 

 

Ubytovaný ako dotknutá osoba má v rozsahu vymedzenom nariadením a zákonom právo 

požadovať od ubytovateľa ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim jeho 

osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo 

na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov 

a právo na prenosnosť osobných údajov. 
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V prípade, ak sa ubytovaný ako dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jeho osobných 

údajov došlo k porušeniu jeho práv alebo k porušeniu nariadenia alebo zákona, má právo podať 

návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

 

Poskytnutie osobných údajov ubytovaného je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie 

zmluvy o ubytovaní, v prípade neposkytnutia osobných údajov zo strany ubytovaného by 

nemohlo dôjsť k uzatvoreniu a následnému plneniu zmluvy o ubytovaní. 

 

Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane 

profilovania. 


