
Zásady ochrany osobných údajov 

Osobné údaje poskytnuté používateľom sú uložené a spracované a používané v súlade so Zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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 ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov / GDPR). 

 

Kto bude Vaše dáta spravovať? 

Centrum Spoločných Činností SAV 

Dúbravská cesta 9 

845 35 Bratislava 45 

Slovenská republika 

Tel.: +421 2 3229 3111 

Mail: csc@savba.sk 

 

Ktoré osobné údaje ukladáme a spracujeme? 

• Kontaktné údaje: e-mail 

Za akým účelom zbierame, spracúvame a používame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje spracujeme a používame na: 

• Zasielanie newslettra s využitím technológie tzv. web beacons, ktorá umožňuje zistiť, či príjemca 

email otvoril a navštívil niektorý z odkazov. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou orgánov štátnej správy, súdom, orgánom 

činným v trestnom konaní a to na základe platných právnych predpisov. 

Niektoré anonymizované a štatisticky spracované údaje, ako počet účastníkov, môžu byť poskytnuté 

tretím stranám na propagačné, výskumné a štatistické účely. 

Časová dĺžka spracovania osobných údajov 

Osobné údaje budú spracované počas 5 rokov alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných 

údajov.  

Ochrana osobných údajov 

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom databázovom systéme. Priamy prístup do tohto systému majú 

len poverení administrátori.  
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Práva dotknutej osoby 

V súlade s článkom 15, 16 a 17 nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo: 

• Na bezplatný prístup k uloženým osobným údajom a informáciám o ich spracovaní a použití  

• Na opravu osobných údajov 

• Na vymazanie uložených osobných údajov 

• Obmedziť spracovanie svojich osobných údajov 

• Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, podľa článku 7 nariadenia GDPR 

V prípade akýchkoľvek požiadaviek na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, ako 

aj otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže užívateľ kontaktovať:  

Centrum Spoločných Činností SAV 

Dúbravská cesta  

845 35 Bratislava 

Slovenská republika 

 

Tel.: +421 2 3229 3111 

Mail: csc@savba.sk 
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