Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov
Z tohto podujatia bude Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
(ďalej len „JLF UK“ alebo „UK“) vyhotovovať audiovizuálny záznam. Tento záznam bude
zverejnený na webovom sídle JLF UK. S cieľom zvýšiť povedomie o JLF UK bude z tohto podujatia
vyhotovovať aj fotografie, ktoré budú zverejnené na webovom sídle JLF UK, v časopise Naša
univerzita. Audiovizuálny záznam a fotografie sa budú ďalej archivovať v Archíve JLF UK a UK,
pretože majú dokumentárnu a historickú hodnotu.
Z dnešného podujatia bude vykonávaný aj priamy prenos. Cieľom vyhotovovania videozáznamu
a priameho prenosu je, aby si podujatie mohli pozrieť ľudia, ktorí nemohli prísť osobne a tiež zvýšiť
povedomie o UK.
Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu, fotografií a priameho prenosu sa považuje za spracúvanie
Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (všeobecné
nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov), ktorý dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu
existencie oprávneného záujmu JLF UK na takomto spracúvaní, ktorý prevyšuje nad Vašim právom
na ochranu súkromia. Týmto oprávneným záujmom je zvyšovanie povedomia o Univerzite
Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
Máte však právo namietať proti vyhotovovaniu a zverejňovaniu audiovizuálneho záznamu,
fotografií a priameho prenosu.
Ak budete namietať, UK nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami
alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Komenského v Bratislave, so
sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 397 865.
Prevádzkovateľ má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“).
S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich
osobných údajov bola vymenovaná za Univerzitu Komenského zodpovedná osoba, ktorá dohliada
na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň Vaším
kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby UK:
e-mail: dpo@uniba.sk
korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba,
Univerzita Komenského v Bratislave,
Centrum informačných technológií UK,
Šafárikovo námestie 6,
P.O.BOX 440,
814 99 Bratislava 1, Slovenská republika
Bližšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v podmienkach ochrany súkromia
na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave na stránke https://uniba.sk/oou.

