
Informácia o spracúvaní osobných údajov  

v súlade s čl. 13 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. Spoloční prevádzkovatelia:  
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 
840 05 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02/69 253 102, e-mail: 

sekretariat@cvtisr.sk  

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk 

(ďalej v texte aj len „prevádzkovateľ 1“) 
a 
Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99  Bratislava, 
IČO: 00 002 801, kontaktné údaje: tel. č. 02/58 248 111, e-mail: office@siea.gov.sk 
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@siea.gov.sk 
(ďalej v texte aj len „prevádzkovateľ 2“) 
a 
Civitta Slovakia, a. s., so sídlom: Bottova 2A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, 
IČO: 36 740 454 
kontaktné údaje: tel. č. 0948/902 126, e- mail: info.sk@civitta.com 
Kontakt na zodpovednú osobu: info.sk@civitta.com 
(ďalej v texte aj len „prevádzkovateľ 3“) 

2. Účel spracúvania: propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane zvyšovania povedomia 
v oblasti inovácií, zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov z podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 

3. Právny základ: súhlas dotknutej osoby. 
4. Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. Dotknutá osoba má 
právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

5. Súhlas sa viaže výlučne ku konferenčnej časti podujatia COOPERATION INNOVATION 
TECHNOLOGY TRANSFER 2022 v dňoch 18. – 19. 10. 2022. 

6. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov od skončenia podujatia (podujatie končí dňa 
19.10.2022).  

7. Osobné údaje budú zverejnené na webových stránkach spoločných prevádzkovateľov a na 
sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn (na ktorých si prevádzkovateľ 1 a/alebo 
prevádzkovateľ 2 a/alebo prevádzkovateľ 3 vytvoril profil).  
Príjemcami osobných údajov sú: 
- externý poskytovateľ podpory a prevádzky webových stránok prevádzkovateľa 1, 
prevádzkovateľa 2 a prevádzkovateľa 3, 
- prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, Instagram, LinkedIn (prevádzkovatelia Meta 
Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a 
Linkedin Ireland Unlimited Company, Gardiner House Wilton Plaza Dublin, Írsko), 
- návštevníci príslušných webových stránok a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si spoloční 
prevádzkovatelia vytvorili svoj profil a na ktorých sú fotografie/záznamy zverejnené. 

8. K prenosu údajov do tretích krajín (do Spojených štátov amerických) dochádza len v súvislosti 
s využívaním služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online 
aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, LinkedIn). Na prenosy údajov sa používajú 
štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou. 
Facebook: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp 
Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné 
ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami 
ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:  
Facebook - na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php; 
Instagram - môžete použiť odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875; 
LinkedIn - môžete použiť odkaz:  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=liother&veh=www.linkedin.com%7Cli-
other&trk=homepage-basic_directory. 

9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 
profilovania. 
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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 (má právo na poskytnutie kópie 
osobných údajov, ktoré majú spoloční prevádzkovatelia o dotknutej osobe k dispozícii), 
a informácie o tom ako ich spoloční prevádzkovatelia spracúvajú 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. Spoloční prevádzkovatelia musia 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 spoločných prevádzkovateľov bez zbytočného odkladu 
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. 
Toto právo dotknutej osoby posúdia spoloční prevádzkovatelia z pohľadu všetkých relevantných 
okolností v súlade s čl. 17 GDPR. 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. 
11. Dotknuté osoby majú právo podať 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. 
12. Kontaktným miestom pre dotknuté osoby je prevádzkovateľ 1 (CVTI SR). V prípade 

akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich 
osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa 1 prostredníctvom e-mailu na adrese 
cointt@cvtisr.sk alebo zodpovednú osobu prevádzkovateľa 1 e-mailom na gdpr@cvtisr.sk. 
Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa 1. 
Základné časti dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi podľa čl. 26 GDPR sú zverejnené 

na https://cointt.sk/wp-content/uploads/2021/10/GDPR_Dohoda_2022.pdf.  
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