
Informácia o spracúvaní osobných údajov  
na účel zasielania noviniek o podujatiach, súťažiach a iných aktivitách súvisiacich 

s transferom technológií, duševným vlastníctvom a inováciách 
 

v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia 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“) 

1. Prevádzkovateľ:  
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 
04 Bratislava (ďalej aj len „prevádzkovateľ 1“), kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 
02/69 253 102, e- mail: sekretariat@cvtisr.sk 

2. Kontakt na zodpovednú osobu podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov: 

gdpr@cvtisr.sk  

3. Účel spracúvania: zasielanie e-mailových newslettrov s informáciami o podujatiach, súťažiach 

a iných aktivitách súvisiacich s transferom technológií, duševným vlastníctvom a o inováciách  

4. Právny základ: súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  

Doba uchovávania: max. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, máte právo svoj súhlas 
kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na maria.pospisilova@cvtisr.sk alebo odhlásením sa 
prostredníctvom linky, ktorá je súčasťou každého zaslaného newslettera. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

5. Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje neposkytujeme iným subjektom. 

Poskytovanie osobných údajov na marketingové účely nie je zákonnou ani zmluvnou 
požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný a 
dotknutá osoba nie je povinná ho udeliť. Bez jeho udelenia Vám nebudeme poskytovať 
informácie o našich podujatiach a novinkách. 

6. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa 

neuskutočňuje. 

7. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 
8. Dotknuté osoby majú ďalšie nasledovné práva:  

• právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: 
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. 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: 
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne 
alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie 
osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.  

• 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 (čl. 17 písm. 
b) - ak odvolá svoj súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie). 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 

• právo podať sťažnosť (podnet) 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. 

 
9. V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so 

spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom 
vyššie uvedeného kontaktného e-mailu alebo zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mailom 
na: gdpr@cvtisr.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla 
prevádzkovateľa. 

10. V prípade, že sa domnievate, že boli porušené Vaše práva ohľadom ochrany osobných údajov, 

máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, 

www.dataprotection.gov.sk. 
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