
Podmienky ochrany súkromia: 

Úvodné ustanovenia: 

Centrum vedecko technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 

Bratislava ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Kontaktné údaje: Sekretariát 

riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk 

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých CVTI SR spracúva osobné 

údaje. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžete posielať písomne 

na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk. 

CVTI SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. CVTI SR prijal 

primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní 

osobných údajov. 

Dôvod spracúvania osobný údajov:  

- plnenie zákonných a zmluvných povinností;  

- chrániť oprávnené záujmy nás, našich zamestnancov a iných osôb; 

- plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny zo dňa 25.1.2002, v znení dodatku č.1 zo dňa 

2.1.2008 a v znení dodatku č.2 zo dňa 12.5.2008. 

 

Na aké účely spracúva CVTI SR osobné údaje:  

Účel Právny základ 

 

Postavenie 
CVTI 

Doba 
uchovávania 
osobných 
údajov 

Plnenie povinností a výkon 
práv zamestnávateľa 
v pracovno-právnej oblasti 
(ďalej len „Personalistika 
a mzdy“) 

Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR, 
Zákonník práce, , Zákon o 
zdravotnom poistení, Zákon o 
poisťovníctve, Zákon o 
sociálnom poistení, Zákon o 
dani z príjmov, Zákon o 
starobnom dôchodkovom 
sporení, Zákon o službách 
zamestnanosti, Zákon o 
náhrade príjmov pri dočasnej 
práceneschopnosti 
zamestnanca, Zákon o 
sociálnom fonde, Zákon o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia, Zákon o 
bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, Zákon o výkone prác 
vo verejnom záujme, Zákon 
o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prác 
vo verejnom záujme, Zákon 
o doplnkovom dôchodkovom 
sporení, Zákon o ochrane 
utajovaných skutočností, Zákon 
o brannej povinnosti, Zákon 
o inšpekcii práce, Zákon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkovateľ 

10 rokov, 
okrem  
identifikačných 
osobných 
údajov, lehota 
na výmaz 30 
rokov po 
skončení PPV 

mailto:sekretariat@cvtisr.sk
mailto:gdpr@cvtisr.sk.


o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní, Zákon 
o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti, Civilný 
sporový poriadok, Trestný 
poriadok, Exekučný poriadok,  

Plnenie povinností a výkon 
práv prevádzkovateľa 
v účtovnej a daňovej oblasti 
(ďalej len „Účtovné a daňové 
účely“) 

Zákon o dani z príjmov, Zákon o 
účtovníctve, Zákon o dani z 
pridanej hodnoty, Zákon o 
sociálnom fonde, Zákonník 
práce, Občiansky zákonník, 
Zákon o účtovníctve, Zákon 
o ochrane osobných údajov, 
Zákon o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prác 
vo verejnom záujme, Zákon 
o sociálnom poistení, Zákon 
o starobnom dôchodkovom 
sporení, Zákon o zdravotnom 
poistení, Zákon o poisťovníctve, 
Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám,  

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkovateľ 

10 rokov 

Vydavateľská činnosť Oprávnený záujem: Sloboda 
prejavu podľa článku 26 Ústavy 
SR a článku 10 Dohovoru 
o základných ľudských právach, 
§78 ods. 2 Zákona o ochrane 
osobných údajov, článok 85 
GDPR, Autorský zákon 

 

 

 

Prevádzkovateľ 
5 rokov 

Prevádzkovanie profilov na 
sociálnych sieťach vrátane 
súvisiacej komunikácie 
a diskusií pod príspevkami 
(ďalej len „Sociálne siete 
a diskusie“)  

Článok 9 ods. 2 písm. e) GDPR 
(preukázateľne zverejnené 
osobné údaje) 

 

 

Prevádzkovateľ 5 rokov 

Zasielanie informácií 
o novinkách, produktoch, 
službách, podujatiach, 
súťažiach a iných akciách CVTI 
(ďalej len „Marketing“) 
(newsletter)  

Súhlas dotknutej osoby, 
marketing vlastných podobných 
tovarov a služieb alebo 

Článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR 

spracúvanie je nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme (v prípade, ak 
sa týka projektov/ podujatí, 
účasťou na ktorých resp. 
organizovaním ktorých plní 
CVTI SR svoje poslanie v súlade 
so Štatútom - popularizácia 
vedy a techniky a podpora 
medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce)   

 

 

Prevádzkovateľ 

5 rokov 

Organizovanie súťaží 
a podujatí  

Súhlas dotknutej osoby alebo 
plnenie zmluvy s dotknutou 
osobou  

 

Prevádzkovateľ 5 rokov 

Prevádzkovanie centrálneho 
registra publikačnej činnosti 

§ 108a a § 108b Zákona 
o vysokých školách  

Spoločný 
prevádzkovateľ 

Počas lehôt 
uloženia podľa 



a centrálneho registra 
umeleckej činnosti (ďalej len 
„CREPČ a CREUČ“) 

s Ministerstvom 
školstva SR  

registratúrneho 
plánu. 

Prevádzkovanie centrálneho 
registra záverečných prác 
vrátane kontroly originality 
záverečných prác (ďalej len 
“CRZP a APS“)  

§ 63 ods. 7 a 8 Zákona 
o vysokých školách 

Spoločný 
prevádzkovateľ 
s Ministerstvom 
školstva SR 

70 rokov 

Poskytovanie digitalizačných 
služieb (ďalej len 
„Digitalizačné služby“)  

Plnenie zmluvy s dotknutou 
osobou  

Prevádzkovateľ 
10 rokov 

Vybavovanie žiadosti 
a sprístupňovanie informácie 
(ďalej len „Info-zákon“) 

Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám 

Prevádzkovateľ 
10 rokov 

Centrálny informačný portál pre 
výskum, vývoj a inovácie a 
informačný systém SK CRIS 

Verejný záujem vyplývajúci zo 
Zákona o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja 
(najmä § 26)  

Spoločný 
prevádzkovateľ 
s Ministerstvom 
školstva SR 

 20 rokov 

Realizácia projektov z 
európskych štrukturálnych a 
investičných fondov vrátane 
preukázania vynakladania 
príspevkov (ďalej len „Projekty 
zo štrukturálnych a 
investičných fondov“)  

Verejný záujem vyplývajúci zo  
Zákona č.292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (najmä § 47 
ods. 4)  

Spoločný 
prevádzkovateľ s 
prijímateľom/ 
partnerom 
projektu  

10 rokov 

Vývoj a prevádzka aplikácií pre 
zber a spracovanie informácií 
pre podporu riadenia a rozvoja 
oblastí patriacich do 
kompetencie rezortu 
Ministerstva školstva SR na 
regionálnej úrovni (ďalej len 
„Školské a výpočtové 
strediská“) 

Verejný záujem vyplývajúci zo 
Zákona o štátnej správe 
v školstve, Školského zákona, 
Zákona o odbornom vzdelávaní 
a príprave, Zákona 
o elektronickom podpise a 
Vyhlášky o ukončovaní štúdia 
na stredných školách  

 

 

 

Prevádzkovateľ 10 rokov 

Poskytovanie kontinuálneho 
vzdelávania 

Zákon o pedagogických 
zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch 

Prevádzkovateľ 
10 rokov 

Poskytovanie štipendií žiakom 
denného štúdia stredných škôl, 
odborných učilíšť a praktických 
škôl (ďalej len „Štipendiá“) 

Verejný záujem vyplývajúci z § 
149 Školského zákona  

Prevádzkovateľ 

10 rokov 

Uzatváranie a plnenie zmlúv 
vrátane ich zverejňovania 
v centrálnom registri zmlúv 
(ďalej len „Zmluvy“) 

Zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám a Nariadenie 
vlády č. 498/2011, Obchodný 
a Občiansky zákonník, Zákon 
o verejnom obstarávaní, plnenie 
zmluvy s dotknutou osobou 

 

 

Prevádzkovateľ 10 rokov 

Predaj tovarov a služieb cez 
internetový obchod (ďalej len 
„e-shop“) 

Plnenie zmluvy s dotknutou 
osobou  

Prevádzkovateľ  
10 rokov 

Kamerový a bezpečnostný 
systém 

Oprávnený záujem: ochrana 
majetku a bezpečnosti  

Prevádzkovateľ 
15 dní  



Poskytovanie knižničných 
služieb (ďalej len „Knižnica“)   

Zákon č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach (najmä § 18), 
súhlas dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ 
10 rokov 

Podporná schéma návrat 
odborníkov zo zahraničia (ďalej 
len „Návraty“)  

Plnenie zmluvného vzťahu 
medzi Ministerstvom školstva 
a dotknutými osobami 

Sprostredkovateľ 
20 rokov 

Štatistické účely  Čl. 89 ods. 1 GDPR, § 78 ods. 8, 
9 zákona o ochrane osobných 
údajov  

Prevádzkovateľ 
10 rokov 

Právna agenda  Článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR Prevádzkovateľ 10 rokov 

 

Archívne účely   

Zákon o archívoch 
a registratúrach, čl. 89 ods. 1 
GDPR, § 78 ods. 8, 10 zákona 
o ochrane osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ 
Lehoty podľa 
registratúrneho 
plánu 

Oznamovanie 
protispoločenskej činnosti  

Zákon o oznamovaní 
protispoločenskej činnosti  

Prevádzkovateľ 
20 rokov 

Poskytovanie poradenstva a 
konzultačnej činnosti pri 
projektových zámeroch 

Verejný záujem vyplývajúci zo 
Zákona o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja 
(najmä § 26) 

 

Prevádzkovateľ 5rokov 

 

Realizácia medzinárodných 
projektov z európskych a 
iných grantových schém 

Spracúvanie je  nevyhnutné 
na  splnenie úlohy 
realizovanej  vo  verejnom 
záujme alebo  pri  výkone  
verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi 

 

 

 

Prevádzkovateľ 
5rokov 

 

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, 
ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa. 
Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom 
prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.   
Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné.  
Bez udelenia súhlasu na marketingové účely (ak nejde o spracúvanie na inom základe) Vás žiaľ v tejto 
súvislosti nemôžeme kontaktovať v súvislosti s informáciami o novinkách v oblasti nami ponúkaných 
služieb/ produktov a nami organizovaných podujatiach a súťažiach.   
 

Príjemcovia osobných údajov: 

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami osobných 
údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány verejnej moci na výkon kontroly 
a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní. 
 

Osobné údaje sprístupňuje CVTI SR len v nevyhnutnom rozsahu a za splnenia podmienky mlčanlivosti 

príjemcu údajov. Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje aj prostredníctvom nasledovných 

kategórií sprostredkovateľov:   

 audítorské spoločnosti; 

 archivačné spoločnosti;  

 prepravné spoločnosti; 

 profesionálni poradcovia; 



 poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory našej 

spoločnosti;  

 poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb.   

Príjemcami osobných údajov zverejnených na webových stránkach CVTI SR sú aj návštevníci web 

stránok, ktorých vlastníkom je CVTI SR.  

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných 
údajov aj iné osoby, najmä advokáti, exekútori, zodpovedná osoba v zmysle GDPR. 
 

Pred poverením sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov CVTI SR overuje, či spĺňajú 

požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov podľa GDPR.  

Cezhraničný prenos osobných údajov: 

CVTI SR obmedzuje akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo 

Európskeho hospodárskeho priestoru a povoľuje ich len ak je to nevyhnutné. Sprostredkovatelia 

a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať 

v krajinách, ktoré predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú 

ochrane v EÚ. Ak tieto organizácie využívajú prenos dát do tretích krajín, sú povinné sa certifikovať 

podľa EU-US Privacy Schield mechanizmu. To je podľa rozhodnutia Komisie EÚ považuje za 

postačujúce v zmysle, že dané organizácie poskytujú primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.  

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane 
profilovania. 
 

Osobné údaje získava CVTI SR na základe: 

- súhlasu so spracovaním osobných údajov; 

- zákonnej povinnosti; 

- zmluvnej povinnosti; 

Osobné údaje získava CVTI SR aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou 

Vaše osobné údaje CVTI SR spracováva. Zároveň Vaše osobné údaje získava CVTI SR z verejne 

dostupných zdrojov alebo registrov. Osobné údaje spracováva CVTI SR  len na účel, na ktorý boli 

získavané. Po uplynutí účelu, na ktoré boli osobné údaje získané, sú tieto osobné údaje zlikvidované. 

Náhodne získané osobné údaje ďalej systematicky CVTI SR nespracováva na žiadny účel. 

  

Práva dotknutej osoby: 

- ak spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných 

údajov je možné takýto súhlas kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; 

- dotknutá osoba má podľa GDPR (čl. 15 až 22)  zákona č. 18/2018 Z. z. právo na: 

 právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, 

či 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 (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 výmaz osobných údajov (/(právo na zabudnutie/ (dotknutá osoba má právo 

dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú, a to v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 



ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú 

potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali); toto právo dotknutej osoby 

posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 

GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie právnych nárokov); 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (dotknutá osoba má právo na to, aby 

prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý 

z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 

18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so 

súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo 

d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu);  

 právo na prenosnosť osobných údajov (dotknutá osoba má za podmienok uvedených 

v čl. 20 GDPR právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť 

tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi);  

 právo namietať spracúvanie osobných údajov: 

   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak k spracúvaniu 
dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane 
namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. 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. 

   V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely 
priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu 
jej osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, 
v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči 
spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú 
spracúvať. 

 

 právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne 

na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.  

 

Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov 

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

www.dataprotection.gov.sk so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 

č. 18/2018 Z. z. 

 

 

Sociálne siete: 

Tieto podmienky ochrany súkromia sa viažu k osobným údajom spracovávaných na profiloch CVTI SR. 

Profily CVTI SR disponujú len bežnými užívateľskými možnosťami administrátora profilu. Je potrebné 

sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platforiem sociálnych sietí pri spracúvaní 

osobných údajov poskytovateľom. Nad operáciami poskytovateľa platforiem sociálnych sietí nemá CVTI 

SR žiadnu kontrolu a CVTI SR nezodpovedá za spracovanie osobných údajov. 

 

Ochrana osobných údajov: 



CVTI SR prijala primerané technické a organizačné opatrenia za účelom dosiahnutia bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných 

údajov. Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch CVTI SR alebo serveroch 

prevádzkovateľov webových lokalít CVTI SR umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej 

republike. Podmienky ochrany osobných údajov je možné zmeniť a upraviť a podľa potreby reflektovať 

aktuálne potreby ochrany spracovania osobných údajov. O prípadných zmenách podmienok ochrany 

súkromia Vás bude CVTI SR informovať na svojich stránkach. 

 

 


