
Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.umb.sk a jej 

subdoménach (ďalej len „stránky UMB“). 

Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská 

Bystrica, Slovenská Republika (ďalej len „UMB“), prevádzkuje stránky UMB. 

Používaním stránok UMB súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie 

alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním stránok UMB, môžu byť prenášané cez 

medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce stránky UMB za účelom 

prevádzkovania a rozvíjania stránok UMB, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom 

UMB, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s týmito stránkami, alebo za účelom uchovávania údajov v 

príslušných databázach. 

Identifikácia návštevníka 

V princípe môžete používať stránky UMB bez toho, aby ste UMB informovali o tom, kto ste, a museli 

jej poskytovať osobné údaje. Avšak z času na čas môže UMB alebo ňou poverené tretie osoby 

umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní UMB zhromažďovať určité údaje. Tieto 

informácie sú bežne označované ako "cookies". 

Okrem vlastných cookies, UMB používa aj cookie služby Google Analytics s cieľom získavania 

prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s 

týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami stránok UMB. Cookies sú 

využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe 

predchádzajúcich návštev používateľa. 

Okrem toho môžu stránky UMB používať inú technológiu, ktorá umožňuje UMB zhromažďovať 

určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného 

systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných 

prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. 

Čo sú cookies? 

 

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri 

návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s 

prístupom na internet). Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a 

dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a 

tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.  

 

Používanie cookies 
 

Používaním stránok UMB vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho 

internetového prehliadača. Ak navštívite stránky UMB, v prehliadači máte povolené prijímanie 

súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v 

návšteve stránok UMB, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.  

 

 

Prečo používame cookies? 

 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich 

vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk 

pre Vás. UMB nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie 

Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

  



Bezpečnosť 

 

UMB využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického iného charakteru, aby sa zabezpečila 

bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo 

stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše 

osobné údaje zverili. 

 

Súhlas a odvolanie súhlasu 
 

Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jej osobných údajov, zostáva platný počas doby 

nevyhnutnej na zabezpečenie plnenia aktivít, na ktoré sa dotknutá osoba upísala. 

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas a žiadať, aby UMB prestala spracúvať jej osobné údaje, a to 

písomne alebo e-mailom, avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu 

dotknutej osoby. 

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, 

UMB bezodkladne žiadosť spracuje a informuje Vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše 

práva a povinnosti. 

 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 

 prístup k osobným údajom (článok 15), 

 opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

 vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

 prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 

 namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

 

Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj 

súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 

udelenom pred jeho odvolaním. 

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, 

ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných 

osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. 

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 

Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.  

 

Zodpovedná osoba 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, 

e-mail: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk 
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