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POUČENIE K REGISTRÁCII ÚČASTNÍKA 
V ZMYSLE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SAP SUCCESSFACTORS 

 

V rámci realizácie projektu „Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v oblasti SAP SuccessFactors.“, budú osobné 
údaje dotknutých osôb spracúvané prijímateľom NFP v súlade s GDPRi a Zákonom o ochrane osobných 
údajov.ii 
Prijímateľ NFP / Prevádzkovateľ:   B - W - T plus, s.r.o.    

  Ružová dolina 16648/8 
  821 09 Bratislava 
  IČO: 31377637 
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 7451/B 

Dotknuté osoby: 
 Osoby registrujúce sa do vzdelávacích programov SAP SuccessFactors (t.j. záujemcovia o školenia) 
 Účastníci vzdelávacích programov SAP SuccessFactors (t.j. účastníci školení) 

 

Účel spracúvania:  
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané:  

a) v informačnom systéme prijímateľa NFP  -  na účely evidencie, správy a hodnotenia účastníkov projektu,  
posúdenia oprávnenosti cieľovej skupiny projektu, 
predkladania monitorovacích správ a žiadostí o platbu, 
zabezpečenia publicity projektu a ESF (fotodokumentácie 
projektu), ostatné nevyhnutné činnosti k realizácii projektu; 
(elektronická a fyzická evidencia údajov zo strany prijímateľa NFP) 

b) v informačnom systéme ITMS2014+   -  na účely preukázania vynakladania poskytnutého NFP,  
predkladania monitorovacích správ a žiadostí o platbu; 
(elektronická + fyzická evidencia údajov zo strany MŠVVaŠ) 

 

Rozsah spracúvaných údajov:  
a) Bežné osobné údaje:  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt;  

 pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, zamestnanecké postavenie; 
 miesto výkonu práce, sídlo školy; 
 údaje o účasti na aktivite projektu (podpisy, záverečný test, fotografie, 

audiovizuálne záznamy, a pod.); 
 (nepovinné):  zamestnávateľ, pracovná pozícia, e-mail, telefón 

b) Citlivé údaje:  znevýhodnenie (zdravotné postihnutie, etnický pôvod, príp. iné) 
 
Právny základ spracúvania: 
Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov účastníkov vyplýva Prijímateľovi NFP z nariadenia o ESFiii 
a Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej s poskytovateľom NFP (MPSVaR, v zastúpení MŠVVaŠ) dňa 
31.8.2018.  (T.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti - podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. ) 
Podľa ustanovenia §47 Zákona o príspevku EŠIF je prijímateľ NFP oprávnený na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti 
s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny projektu (teda dotknutých osôb) poskytovateľovi 
NFP určenému v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

i  Nariadením EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
aj len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

ii  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 
iii Zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon o príspevku EŠIF) 
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Nepovinné osobné údaje spracúva prijímateľ NFP a poskytovateľ NFP na základe oprávneného záujmu, 
ktorým sleduje efektívne riadenie a hodnotenie projektu, koordináciu projektu a vzájomnú komunikáciu. 
(T.j. spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. ) 
 
Príjemcovia osobných údajov: 
a) Poverené osoby / zamestnanci prijímateľa NFP; 

(osoby participujúce na zabezpečení a realizácii projektu) 
b) Poverené osoby / zamestnanci GLOBESY, s.r.o.  - dodávateľa odborných služieb 

(externé služby dvoch lektorov a jedného metodika vzdelávacích programov SAP SuccessFactors poskytované prijímateľovi NFP na základe 
uskutočneného verejného obstarávania) 

c) Úrad vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287 
ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom 
a finančnom riadení projektov - pre programové obdobie 2014 – 2020.  Vlastníkom systému ITMS2014+ je Úrad vlády SR. 
https://www.itms2014.sk/ochrana-osobnych-udajov  

d) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; 
Údaje v systéme ITMS2014+ sú zároveň prístupné MPSVR SR ako riadiacemu orgánu a MŠVVaŠ ako sprostredkovateľskému orgánu 
Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Zároveň je prijímateľ povinný predkladať RO/SO monitorovacie správy, žiadosti o platby 
a ostatnú projektovú dokumentáciu projektu v zmysle Zmluvy o NFP.  

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:  
Pre zaradenie dotknutej osoby do vzdelávacích programov projektu a jej zápis do systému ITMS2014+ je 
evidencia osobných údajov nevyhnutná.  
V prípade, že dotknutá osoba odmieta poskytnúť akékoľvek svoje osobné údaje, alebo časť osobných údajov, a napriek tomu chce byť zaradená do 
vzdelávacích programov, je nevyhnutné, aby predložila Záznam o odmietnutí poskytnutia svojich osobných údajov. Tento záznam musí obsahovať 
minimálne meno, priezvisko, titul, podpis. Neúplnosť alebo odmietnutie poskytnutia údajov o účastníkoch programov bez predloženia relevantného 
záznamu o odmietnutí neumožní započítanie tejto osoby do merateľných ukazovateľov projektu, čo predstavuje nemožnosť financovania jej účasti na 
vzdelávacích programoch z prostriedkov ESF. 
 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:   nevykonáva sa  
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:     nevykonáva sa 
 

Práva dotknutej osoby/zamestnanca:  
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo 
namietať**, právo na obmedzenie spracúvania** (iba ak záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami 
prevádzkovateľa), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Bližšie informácie k ochrane osobných údajov, k účelom spracúvania, rozsahu osobných údajov, lehotám, 
a ďalším náležitostiam pre informovanosť dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov môžete získať  na 
našej kontaktnej mailovej adrese info@bwtplus.sk.  
 
Doba uchovávania osobných údajov:     10 rokov iv 

 
Ja, dolu podpísaný/á, ............................................................................ , ako dotknutá osoba,  

(titul, meno, priezvisko)  

čestne vyhlasujem,  
že som bol/a poučený/á o spracúvaní mojich osobných údajov. 

 

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

 

** Len ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. 
iv  V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 


