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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.  
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Titul, meno a priezvisko študenta  

Adresa trvalého bydliska  

Dátum narodenia   

Meno a priezvisko matky  

Meno a priezvisko otca  

 
 Študent týmto udeľuje súhlas so získavaním, uchovávaním a iným spracúvaním svojich osobných údajov 
Univerzite Komenského v Bratislave1, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1, IČO: 
00397865, za účelom poskytovania duchovnej formácie. Študent udeľuje súhlas s uchovávaním odporúčania ku štúdiu 
od miestneho správcu farnosti, krstného listu so záznamom o prijatých sviatostiach a so spracúvaním osobných údajov 
tam uvedených, vrátane vierovyznania a údajov o náboženskom živote. Tento súhlas platí do 502 rokov od ukončenia 
štúdia. Študent súhlasí s poskytovaním svojich osobných údajov katolíckym diecézam počas trvania štúdia a do 1 roka 
od jeho ukončenia. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.  
 
 
V .................................... dňa....................     ............................................ 
           podpis študenta 

 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

 Práva študenta ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo 
na základe písomnej žiadosti od Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je prevádzkovateľom informačných systémov 
osobných údajov, vyžadovať  

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 
15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,  

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania,  

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady 
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,  

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

                                                           
1 Osobné údaje študenta bude Univerzita Komenského v Bratislave spracúvať prostredníctvom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave a príslušného kňazského seminára. 
2 Doba uchovávania osobných údajov študenta je určená v súlade s Vnútorným predpisom č. 1/2006 Smernica rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave Registratúrny poriadok a Registratúrny plán. 


