P.č.
1.

Účel
Alumni

Oprávnený záujem
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je evidovať členov Alumni za účelom komunikácie so svojimi absolventami,
bývalými zamestnancami a priateľmi a organizovania spoločných stretnutí. Cieľom je aj získavanie spätnej väzby o
uplatnení svojich absolventov v praxi pre potreby tvorby štatistických údajov pre Akreditačnú komisiu vlády SR.
Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je získavanie hlásení o problémoch pri práci s elektronickými
systémami a pomoc zamestnancom, študentom a ostatným klientom ako užívateľom elektronických systémov
TUZVO pri riešení týchto problémov.
Zabezpečenie kontroly plnenia úloh, pracovných a iných zákonných povinností v súvislosti s §§ 11 a 13 Zákonníka
práce.
Cieľom oprávnených záujmov prevádzkovateľa je plnenie zmluvných záväzkov voči partnerom projektov v zahraničí
pri účasti v konzorciách a plnenie podmienok pre čerpanie finančných príspevkov v fondov ES súvisiacich s
riešením medzinárodných projektov.
Cieľom oprávneného záujmu je podpora predaja tovaru a služieb univerzity, byť atraktívnym zamestnávateľom a
hlavne poskytovateľom vzdelávania, získavanie nových študentov.

2.

Helpdesk

3.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

4.

Medzinárodné projekty

5.

Priamy marketing

6.

Propagácia a informovanie verejnosti
prostredníctvom médií, internetu a
univerzitného časopisu

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je pozitívna propagácia a šírenie dobrého mena TUZVO, prezentácia
TUZVO na verejnosti a vo svete (najmä formou rozdávania tlačových propagačných materiálov, univerzitného
časopisu) a informovania o živote a dianí na TUZVO s cieľom získavania nových študentov a zamestnancov.
- § 12 (privolenie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
- čl. 19 (nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia) ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v platnom znení.

7.

Uplatňovanie práv priemyselného
vlastníctva

Oprávneným záujmom TUZVO je zabezpečenie ochrany práv predmetov priemyselného vlastnícva, ktorých
pôvodcami alebo spolupôvodcami sú zamestnanci TUZVO a to podľa ustanovení Smernice č. 2/2017 o uplatňovaní,
ochrane a využívaní práv priemyselného vlastníctva na TUZVOa v súlase s legislatívnymi predpismi:
- zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (patentový zákon),
- zákon č.517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch v znení Vyhlášky č. 1/2008 Z. z.
- zákon č. 444/2002 Z. z. o diazjnoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 629/2002 Z. z.
- zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení Vyhlášky č. 567/2009 Z. z.

8.

Veda a výskum

9.

Vydávanie ubytovacích preukazov

10. Zabezpečenie IT bezpečnosti

11. Zahraničné mobility

Cieľom oprávneného záujmu prevádzkovateľa je morálne prípadne aj finančné ocenenie najúspešnejších študentov
alebo zamestnancov TUZVO za ich príkladnú činnosť a prínos pre TUZVO.
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie prístupu do svojich ubytovacích zariadení len osobám, s
ktorými má uzatvorené zmluvy o ubytovaní, zabepečenie poriadku a poskytovanie služieb týmto osobám ako je
poskytnutie kľúčov, prádla a iného majetku prevádzkovateľa, upratovanie.
Zabezpečenie povinností, ktoré má univerzita ako prevádzkovateľ osobných údajov a ktoré jej vyplývajú najmä z čl.
32 a nasl. GDPR.
Cieľom oprávneného záujmu je zabezpečenie plnenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a zahraničnou VŠ o
mobilitách realizovaných v zmysle Nariadenia EU 1288/2013 a zákona o VŠ a zabezpečenie oprávnených záujmov
vlastného mobilanta, zaslaním nominačného listu s osobnými údajmi mobilanta zmluvnej VŠ v zahraničí, ktorá je
cieľom mobility a zabezpečenie nadviazania kontaktu medzi zmluvnou zahraničnou VŠ a mobilantom.

