
Záznam o poučení externého používateľa 
o pravidlách používania informačného systému 

a) Identifikácia používateľa 

Meno a priezvisko       

Organizácia, funkcia       

Číslo mobilného telefónu*       

Adresa elektronickej pošty*       

Organizačný útvar MŠVVaŠ 
SR, ktorý je garantom správy 
prístupových oprávnení 

sekcia vysokých škôl 

* Údaje sú potrebné na doručenie informácií nevyhnutných na prihlásenie používateľa do IS. 

b) Identifikácia informačného systému (ďalej len „IS“) 

Názov IS Centrálny register zamestnancov (ďalej len „CRZ") 

c) Poučenie o základných pravidlách používania prihlasovacieho mena 
a autentifikačných prostriedkov 

Používateľ za zaväzuje dodržiavať nasledujúce povinnosti: 
 odovzdané heslo pri prvom použití zmeniť, 
 používať iba také heslá, ktoré nie je možné jednoducho uhádnuť, 
 meniť heslá ku svojmu prístupovému účtu najmenej raz za pol roka, 
 chrániť pridelený prístup pred neoprávneným použitím inými osobami (najmä 
nenechávať prihlasovacie meno a heslo voľne prístupné a neposkytnúť ho inej 
osobe). 

d) Poučenie o základných pravidlách práce s IS CRZ 

Používateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá pri práci s IS CRZ: 
 nepristupovať k IS CRZ prostredníctvom prístupového účtu prideleného inej 
osobe, a to ani s jej vedomým súhlasom, 

 používať IS CRZ len v rozsahu potrebnom na plnenie úloh a výkon prác, 
súvisiacich s pridelenými pracovnými úlohami, 

 nepokúšať sa o získanie prístupových práv nad rámec prideleného rozsahu, 
 zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa používateľ oboznámi 
pri používaní IS CRZ, 

 pristupovať do IS CRZ iba zo zabezpečených koncových zariadení (pridelená 
pracovná stanica alebo notebook s nainštalovanou antivírovou ochranou), 

 uchovávať alebo posielať údaje sprístupnené v IS CRZ tak, aby bola zabezpečená 
primeraná ochrana týchto údajov napr. zašifrovaním uchovávaných alebo 
prenášaných údajov, 

 bezodkladne nahlásiť manažérovi informačnej bezpečnosti MŠVVaŠ SR 
(bezpecnostny.incident@minedu.sk, tel.: 02/59 374 371) akékoľvek podozrenie 
na únik údajov z IS CRZ, zneužitie prideleného prístupového účtu inou osobou, 
neoprávnené pridelenie prístupových práv, napr. nad rámec požadovaného 
rozsahu, alebo podozrenie na prezradenie či odhalenie hesla, 
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 v prípade ukončenia pracovného pomeru alebo práce s IS CRZ bezodkladne 
nahlásiť túto skutočnosť zaslaním správy elektronickej pošty na adresu 
svs@minedu.sk. 

e) Poučenie o ochrane osobných údajov 

Ak pri používaní IS CRZ príde používateľ do styku s osobnými údajmi (v zmysle 
nariadenia EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), je povinný sa riadiť aj týmito pravidlami: 

 chrániť osobné údaje, s ktorými príde do styku pri používaní IS CRZ pred ich 
odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozši-
rovaním, 

 zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, 
ktorých prezradenie by ohrozilo ochranu osobných údajov; povinnosť mlčanlivosti 
trvá aj po ukončení plnenia úloh alebo prác a odobratí prístupových oprávnení, 

 využívať osobné údaje iba pre pracovné potreby, nezverejňovať ich, neposkytovať 
ani nesprístupňovať, 

 v prípade odôvodneného podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov, 
neoprávneného spracúvania alebo úniku spracúvaných osobných údajov, 
neoprávneného zasahovania do týchto osobných údajov, zistenia zníženia 
existujúcich bezpečnostných opatrení prijatých na ochranu osobných údajov, 
či zistenia neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov 
bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť elektronickou poštou na adresu 
zodpovednaosoba@minedu.sk, resp. telefonicky na číslo tel. 02/59 374 247. 

f) Záznam o poučení používateľa 

Používateľ svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil s vyššie uvedenými pravidlami 
a je si vedomý, že zodpovedá za všetky škody spôsobené nedodržaním vyššie 
uvedených pravidiel. 

Informácie o tom, ako MŠVVaŠ SR spracúva osobné údaje používateľa IS CRZ sú 
uvedené v časti Dokumenty na https://crz.portalvs.sk. 

 

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Používateľ               

Poučenie 
vykonal/ 
zabezpečil** 
 

             

** Údaje vypĺňa zástupca MŠVVaŠ SR 
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