
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 

: 045/ 5206 111, www.tuzvo.sk 

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU Externý študent (NO ISIC) 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

ID žiadateľa:  vyplní pracovník univerzity 

Titul Priezvisko Meno: 

Dátum narodenia:                          Telefón (mobil): 

                                                     E-mail: 

Ročník štúdia:                                Fakulta: 

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 

Adresa žiadateľa:Ulica a číslo domu: 

                          Obec a PSČ: 

 

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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem ako dotknutá 

osoba Technickej univerzite vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen (ďalej len „TUZVO“) ako prevádzkovateľovi 

súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch univerzity v rozsahu obrazovej snímky dotknutej 

osoby, obrazové snímky a záznamy s dotknutou osobou, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré počas štúdia na TUZVO 

poskytnem prevádzkovateľovi nad rámec osobných údajov spracúvaných bez potreby súhlasu dotknutej osoby 

spracúvaných v zmysle osobitných zákonných predpisov, predovšetkým zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVS“). 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je tlač a používanie bezkontaktnej čipovej karty typu Mifare DESFire, 

zodpovedajúcej štandardu ISO/IEC 14443 s pamäťou pre automatizované systémy TUZVO, ktoré umožnia nezávislú 

implementáciu subsystémov v rôznych oblastiach s použitím jednej bezkontaktnej čipovej karty. 

Ďalej na účely informovania študentov a zamestnancov TUZVO a verejnosti o živote a dianí na TUZVO, o možnostiach 

štúdia na TUZVO ako aj za účelom prezentácie TUZVO a jej pozitívnej propagácie v spoločnosti, pričom toto spracúvanie 

bude v súlade s platným zákonom o OOÚ a v súlade s dobrými mravmi a nebude v rozpore so záujmami dotknutej 

osoby. Súhlas sa týka: 

a) vyhotovovania obrazových snímok a obrazových záznamov, na ktorých je vyobrazená dotknutá osoba a ktoré budú 

vyhotovené zo zasadaní orgánov akademickej samosprávy TUZVO a z verejných akcií konaných na TUZVO alebo 

organizovaných TUZVO, 

b) zverejňovania záznamov podľa bodu a) na webovej stránke TUZVO, na nástenkách a v tlačených alebo 

elektronických médiách TUZVO alebo v propagačno-informačných tlačových materiáloch TUZVO, 

c) zverejňovania osobných údajov študentov v tlačených alebo elektronických médiách TUZVO, na nástenkách alebo 

na webových stránkach TUZVO v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakulta, ročník v súvislosti s jeho účasťou na 

aktivitách organizovaných TUZVO, s reprezentovaním TUZVO, prácou v orgánoch akademickej samosprávy TUZVO 

(akademický senát, študentská rada), významným ocenením dotknutej osoby alebo inej významnej príležitosti. 

Súhlas poskytujem dobrovoľne na obdobie štúdia na TUZVO. Osobné údaje sú uchovávané a likvidované v zmysle 

platného Registratúrneho poriadku TUZVO. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu 

môžem kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako bol poskytnutý. Ďalšie informácie o právach dotknutých osôb na 

https://www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov 

 

 
Vo Zvolene, dňa ....................................... Vlastnoručný podpis žiadateľa:  .................................................................. 
 
Pracovník univerzity :Potvrdzujem, že žiadateľovi bol na TUZVO vydaný preukaz ISIC/NO ISIC/BEZ ISIC.............................. 

http://www.tuzvo/
https://www.tuzvo.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

