Informácia o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s výzvou na podpis Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku,
budeme spracúvať osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
organu inštitúcií a organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum a vzdelávanie na Slovensku, ktoré
prejavili záujem o jej podpis. Osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno a priezvisko,
kontaktný mail, funkcia a väzbu na inštitúciu/ organizáciu budeme spracúvať na účel kontaktovania
potenciálnych signatárov deklarácie podporujúcej vedeckú integritu a etický aspekt vedeckej činnosti.
Osobné údaje spracúvané na tento účel získavame priamo od dotknutej osoby alebo od inštitúcie/
organizácie, ktorú zastupujete.
Týmto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s nariadením 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 (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) o spracúvaní Vašich osobných údajov.
1. Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta
7315/8A, 811 04 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02/69 253 102, e- mail:
sekretariat@cvtisr.sk
2. Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk
3. Účel spracúvania: kontaktovanie potenciálnych signatárov deklarácie podporujúcej vedeckú
integritu a etický aspekt vedeckej činnosti
4. Právny základ: oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
zabezpečiť podpis etickej normy platnej pre slovenskú vedeckú komunitu, ktorá prejavila záujem
prihlásiť sa k deklarácii.
5. Doba uchovávania: do podpisu Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku
6. Príjemcovia osobných údajov: spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových
stránok. Údaje sa nezverejňujú ani sa neposkytujú iným príjemcom.
7. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa
neuskutočňuje.
8. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
9. V súlade s čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na základe oprávnených
záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.
10.Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
 právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa
článku 15 GDPR.
 právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
11.Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na
ich doplnenie, ak sú neúplné.
 právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo
dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade
s čl. 17 GDPR.
 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
12.Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému
orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

