
OSOBNÉ ÚDAJE 

Zákonné spracúvanie osobných údajov je pre UVLF dôležité a ich ochrana je úplnou 
samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov 
v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len Zákon). 

Identifika čné údaje prevádzkovate ľa:  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Ko šiciach, 
Komenského 73, 041 81 Košice,  

IČO: 00397474 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  elektronický kontakt: osobne.udaje@uvlf.sk  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na zása dy: 

- zákonnosti spracúvania (§ 6 Zákona),  
- obmedzenia účelu (§ 7 Zákona), 
- minimalizácie osobných údajov (§ 8 Zákona), 
- správnosti (§ 9 Zákona), 
- minimalizácie uchovávania (§ 10 Zákona), 
- integrity a dôvernosti (§ 11 Zákona), 
- dôvernosti (§ 12 Zákona). 

Zoznam osobných údajov:  fyzická osoba: meno a priezvisko, titul, emailová adresa  
                                                             firma: názov firmy, ulica číslo a mesto, PSČ, štát. 

Účel spracúvania Vašich osobných údajov:   

- registrácia účastníkov konferencie a platby účastníckych poplatkov;  
- vedenie databázy účastníkov konferencie za účelom (na základe Vášho súhlasu) zasielania 

elektronických cirkulárov konferencie, emailových marketingových oznámení a pozvánok na udalosti 
organizované UVLF. 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:   

- zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 
- občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov;  
- § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Doba uchovávania Vašich osobných údajov:    

- 10 rokov  v zmysle Vnútorného predpisu č. 65 - Registratúrny poriadok UVLF; 
- výmaz možný na základe písomného požiadania dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovate ľ spracúva, má prostredníctvom zodpovednej 
osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údaj ov právo:  

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotýkajúcim sa konkrétnej dotknutej osoby; 
- opravu OÚ; 
- vymazanie OÚ alebo obmedzenie spracúvania OÚ (ak je to možné);  
- namietať spracúvanie OÚ; 
- na prenosnosť; 
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak je to možné); 
- podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 Zákona. 


