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Informácia o spracúvaní osobných údajov 
(v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom o ochrane osobných údajov) pre účely 
online registrácie v projekte SEED-Hub (Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko). 

 

Preambula 

 

Fachhochschule Burgenland GmbH zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v súlade s 
právnymi predpismi (Zákon o ochrane osobných údajov (ZOOÚ), TKG 2003), najmä v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie OOÚ). Týmto 
vyhlásením plníme našu informačnú povinnosť podľa čl. 13, čl. 14 Nariadenia OOÚ týkajúcu sa 
zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov.  

 

 

1. Spôsob, rozsah a pôvod zhromažďovaných údajov  

 

V rámci procesu online registrácie Fachhochschule Burgenland GmbH zhromažďuje osobné údaje 
priamo ako spracovateľ. Zhromažďujeme pritom iba osobné údaje, ktoré sú potrebné na registráciu 
na druhé Social Business Forum v rámci projektu (princíp minimalizácie osobných údajov). 

 

Fachhochschule Burgenland GmbH zhromažďuje a spracúva: 

 meno, emailová adresa, telefón, inštitúcia, adresa, región 
 ďalšie v online dotazníku vyplnené a nepovinné odpovede  
 súbory s logmi týkajúce sa činnosti súvisiacej s dotazníkovou aktivitou: 

 IP-adresa užívateľa/ky 
 Čas žiadosti  
 Načítaný objekt (http metóda a cesta objektu) 
 Kód stavu 
 Prenesený objem dát http žiadosti v bajtoch  
 Hypertextový odkaz (URL adresa predtým navštívenej stránky) 
 User-agent-string = identifikátor, ktorý obsahuje typ prehliadača a operačný 

systém na strane užívateľa/ky 
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2. Účel spracovania osobných údajov, právny základ 
Dáta budú zhromažďované a spracúvané výlučne pre účely registrácie na druhé Social Business 
Forum v rámci projektu SEED-Hub.  

  

3. Spôsob spracovana údajov  
Fachhochschule Burgenland GmbH zabezpečuje, že vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom 
zabezpečiť ochranu údajov. Údaje sa spracúvajú pomocou elektronických prostriedkov. 
Dodržiavame pritom bezpečnostné štandardy na ochranu vášho súkromia a obmedzenie rizika 
prístupu k týmto údajom neoprávnených osôb. Prijali sme rozsiahle technické a organizačné 
opatrenia na ochranu údajov, ktoré ste nám sprístupnili, pred stratou, manipuláciou, zničením a 
neoprávneným prístupom. 

Údaje sa prenášajú medzi koncovým zariadením používateľa a servermi Fachhochschule 
Burgenland GmbH. Tento prenos údajov je štandardne šifrovaný pomocou HTTPS. Osobné údaje 
v Evasys sú uložené v lokálnej databáze. Komunikácia s databázou prebieha výlučne cez lokálny 
web server. Na účely podpory majú technici z Evasys GmbH prístup k systému pod dohľadom 
zamestnancov z FH Burgenland. Ako spracovateľ bolo určené Erste Burgenländische 
Rechenzentrum. Do prenosu údajov nie sú zapojené žiadne ďalšie osoby, najmä nedochádza k 
prenosu údajov do iných krajín EÚ. 

Online prieskum používa súbory cookies za účelom dočasného uloženia, aby sa zabránilo 
opakovanému vypĺňaniu dotazníkových aktivít. 

Aby bolo možné zaručiť stabilitu a bezpečnosť služby, je potrebné počas obmedzeného časového 
obdobia uchovávať súbory s logmi. 

 

4. Príjemca údajov 
Miesto zhromažďovania údajov je Fachhochschule Burgenland GmbH. Všetky údaje potrebné na 
spracovanie online dotazníka ukladáme do našich IT systémov. Vzhľadom na to, že projektové 
aktivity sú realizované v spolupráci s inými partnermi, Vaše údaje môžu byť poskytnuté ďalším 
projektovým partnerom, ale iba za účelom organizovania uvedených projektových aktivít (v tomto 
prípade Social Business Forum).  

 

5. Trvanie uchovania údajov 
Fachhochschule Burgenland GmbH uchováva údaje online prieskumu po dobu trvania projektu a v 
prípade oprávneného záujmu (napr. výslovný súhlas registrovaného účastníka) aj po skončení 
projektu.  

Fachhochschule Burgenland GmbH ochraňuje Vaše práva v súlade s GDPR, najmä máte 
nasledovné práva 

 získať od Fachhochschule Burgenland GmbH potvrdenie o Vašich osobných údajoch, ako aj 
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informácie týkajúce sa ich spracúvania a použitia, ako aj trvať na vymazaní alebo 
obmedzení spracovania Vašich údajov, pokiaľ tomu nebránia žiadne zákonné požiadavky, 

 požiadať o vydanie Vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom 
a strojovo čitateľnom formáte. 

 

Na uplatnenie Vašich práv sa obráťte, prosím, na nás písomne s uvedením Vášho mena a emailovej 
adresy na adrese: 

 
Fachhochschule Burgenland GmbH 
Campus 1 
7000 Eisenstadt 

Horst Lesacher, LL.M. 
Tel.: +43 5 9010 8015 

Email: datenschutz@fh-burgenland.at 

Website: www.fh-burgenland.at  

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich uložených osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte 
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom máte bydlisko, 
miesto výkonu práce alebo miesto bydliska alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. 

Nám príslušný dozorný orgán je: 

Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0 
Email: dsb@dsb.gv.at  

 


