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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY, KTOREJ 

OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROGRAMU 

PROJEKTOVÁ SCHÉMA IMPULZ 
 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 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 osobných údajov) (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“) 
 
 

 Prevádzkovateľ:  
 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 

sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
IČO: 00037869 

Kontakt na zodpovednú osobu: 

e-mail:  gdpr@up.upsav.sk 

tel: 02/ 57510 247 

korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 

Bratislava, Slovenská republika. 
 

 
 
Účel  spracúvania  Vaši ch osobných  údajov:  

 
Spracúvanie  osobných  údajov  sa  vykonáva  na  účely  vedeckého  výskumu  v rámci  programu 

PROJEKTOVÁ SCHÉMA IMPULZ, čo zahŕňa najmä akékoľvek spracúvanie osobných údajov 

nevyhnutné v kontexte programu pre : 

- poskytovanie finančných prostriedkov pre rôzne vedecko-výskumné projekty; 

- vykonávanie vedeckého výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov; 
- riadenie a financovanie vedecko-výskumných projektov; 
- spracúvanie  osobných  údajov  riešiteľov  projektov  pri  príprave  žiadostí  o  financovanie 

projektov; 

- spracúvanie  osobných  údajov  dotknutých  osôb  zahrnutých  do  výskumu   pri  auditoch 

dosiahnutých výsledkov projektu; 

- zverejňovanie osobných údajov riešiteľov, ktorí získali vedecko-výskumný grant alebo inú 

dotáciu z verejných finančných zdrojov; 

- spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa podieľajú na hodnotení predložených 
projektov; 

- spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní orgánov 

programu; 

- organizovanie vedeckých a odborných konferencií, seminárov a ďalších podujatí; 

- publikačnú  a vydavateľskú  činnosť  -  vydávanie  zborníkov,  resp.  publikovanie  výstupov 
z vedeckých konferencií, workshopov a iných vedeckých podujatí. 

 
Podporne  môžeme  spracúvať  Vaše  osobné  údaje  aj  v rozsahu  nevyhnutnom  pre  splnenie  našich 

zákonných povinností ustanovených v práve Európskej únie alebo našom národnom práve na účely 

plnenia zákonných povinností a na účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov 

prevádzkovateľa. 

 
 Právny  základ spracúvania  Vašich  osobných  údajov:  
 
 

Na účely vedeckého výskumu je právnym základom ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (plnenie 

dôležitých úloh vo verejnom záujme) a podporne aj iné existujúce právne základy v spojitosti s čl. 89 

GDPR. 
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Na účely plnenia zákonných povinností je právnym základom ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

(plnenie  zákonných  povinností)  a na  účely  preukazovania,  uplatňovania  a obhajovania  právnych 

nárokov je právnym základom ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (prevaha oprávneného záujmu). 
 
 
 

Okruhy  príjemcov spracúvaných  osobných  údajov:  
 

- poverení zamestnanci prevádzkovateľa zaviazaní mlčanlivosťou a pokynmi prevádzkovateľa 

podľa čl. 29 GDPR, 

- poverení sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ak vznikne taká potreba. 
 

Aktuálne informácie o konkrétnych príjemcoch osobných údajov poskytuje zodpovedná osoba (DPO) 

na vyžiadanie. 
 

Osobné údaje poskytujeme aj rôznym tretím stranám, ak je to nevyhnutné pre dosahovanie účelov 

spracúvania  osobných  údajov  a zároveň  na  vykonanie  takejto  spracovateľskej  operácie  existuje 

dostatočný právny základ (napr. Európska komisia, OLAF, Úrad vlády SR, daňové úrady, orgány činné 

v trestnom konaní, súdy a pod.). 
 

Všeobecná  doba  uchovávania  Vašich  osobných  údajov:  Maximálne 10 rokov nasledujúcich po 

roku od získania osobných údajov, ak sú osobné údaje súčasťou účtovných dokladov. Nepotrebné 

osobné údaje sa môžu vymazať aj skôr, a to najneskôr pri ukončení výskumného programu. 
 

Prenos do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. 
 

Automatizované rozhodovanie  vrátanie  profilovanie:  Neuskutočňuje sa. 
 

Možné  následky  neposkytnutia  osobných  údajov:  
 

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná pre posúdenie predložených projektov a 

na uzavretie zmluvy. V prípade, že odmietnete spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom, 

nebolo by pre prevádzkovateľa možné realizovať projekty a plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 

zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, resp. ekvivalentného právneho vzťahu (najmä činnosti 

súvisiace s prípravou a realizáciou projektov, spracovanie a evidencia žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku, činnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy o poskytnutie finančného príspevku, činnosti v 

súvislosti s realizáciou a monitorovaním projektu, príprava, spracovanie žiadostí o platbu, plnenie 

notifikačných povinností a pod.). 
 

Poučenie  o  právach  dotknutej  osoby:  
 

- právo na prístup k osobným údajom, 

- právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, 
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov, 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

 
Uvedené práva dotknutej osoby ako aj informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na vlastné 

účely prevádzkovateľa sú bližšie špecifikované na jeho webovom sídle prevádzkovateľa: 

http://urad.sav.sk/index.php?p=show&id=63 
 
 

Žiadosti   v   súvislosti   s   vyššie   uvedenými   právami   je   dotknutá   osoba   oprávnená   uplatniť 

u prevádzkovateľa  na  adrese   gdpr@up.upsav.sk  alebo  formou  doporučeného  listu  doručeného 

Slovenskej akadémii vied na adresu Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Do predmetu e-mailu aj listu je 

potrebné uviesť: “OSOBNÉ ÚDAJE – IMPULZ“. Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo 

opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne na uvedenom kontaktnom 
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mieste prevádzkovateľa. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä 

pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok 

zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok 

zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia 

alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

 
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete 

obrátiť priamo na prevádzkovateľa , a to na pracovníka pre ochranu osobných údajov na adrese 

gdpr@up.upsav.sk alebo telefonicky na 02/ 57510 247. 
 

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky,  so  sídlom Hraničná  12,  820  07  Bratislava  27,  e-mail:   statny.dozor@pdp.gov.sk,  web: 

https://dataprotection.gov.sk/ 
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