Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa CVTI SR
verzia: máj 2022

P. č.

1

2

3

4

5

Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

prevádzkovateľ

Centrum vedecko technických informácií SR

151882

Lamačská cesta 8/A

811 04

Bratislava

SR

sekretariat@cvtisr.sk

02/69 253 102

spoločný prevádzkovateľ

1.) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (pri účeloch pod poradovým číslom: 11, 12, 15 a 38)
2.) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a NÚCEM (pri účele pod poradovým číslom: 17)
3.) prijímateľ/ partner projektu (pri účele č. 16)
4.) partneri podujatia Slovenská inovačná a energetická agentúra
a Civitta Slovakia, a. s. (pri účele č. 69)
5.) spoluorganizátori podujatia Vedec roka - SAV, Zväz
slovenských vedeckotechnických spoločností (pri účeloch č. 72 a
73)
6.) Meta Platforms Ireland Limited - soc.sieť Facebook (pri účele
č. 62 "sociálne siete - štatistické údaje")

164381

Stromová 1

813 30

Bratislava

SR

inform@education.gov.sk

02/59 374 111

zodpovedná osoba

Ing. Miroslav Ilavský

SR

gdpr@cvtisr.sk

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Označenie tretej
krajiny alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (zmluvné vzťahy);
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (zákonná povinnosť)
Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR
Zákonník práce, Zákon o zdravotnom poistení, 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 výkone
Plnenie povinností a výkon práv
prác vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
zamestnávateľa v pracovno-právnej oblasti
výkone prác vo verejnom záujme, Zákon o doplnkovom dôchodkovom
(Personalistika a mzdy)
sporení, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní
Uplatňuje sa výnimka zo zákazu spracúvania osobitných kategórií
OÚ podľa Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na
účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo
dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia a sociálnej ochrany)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
Plnenie povinností prevádzkovateľa
a doplnení niektorých zákonov
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uplatňuje sa výnimka zo zákazu spracúvania osobitných kategórií OÚ
(napr. evidovanie školení a previerky získaných
podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na
vedomostí v danej oblasti, evidovanie pracovných účely plnenia povinností a výkonu osobintých práv prevádzkovateľa alebo
dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho
úrazov)
zabezpečenia a sociálnej ochrany) - týka sa pracovných úrazov

Plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti
ochrany pred požiarmi

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
Výkon zdravotného dohľadu a vykonania
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
preventívnych lekárskych prehliadok dotknutých
uplatňuje sa výnimka zo zákazu spracúvania osobitných kategórií OÚ
osôb
podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na
účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej
spôsobilosti zamestnanca)

Výberové konanie (uchádzači o zamestnanie)

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
predzmluvné vzťahy

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci , manželia alebo manželky
zamestnancov úradu, vyživované deti
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

e-mail/tel. kontakt

bežné osobné údaje - identifikačné údaje
(napr. meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,
rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu); údaje súvisiace s odmeňovaním
(napr.číslo bankového účtu, mzdy a informácie v súlade s Registratúrnym plánom napr.
pre jej výpočet, odmeny, cestovné a iné
• osobný spis zamestnanca - 70 rokov od
náhrady, benefity, zrážky zo mzdy, ročný úhrn
narodenia
sociálna poisťovňa ; zdravotná poisťovňa;
vyplateného dôchodku); daňové informácie
• mzdové listy - 50 rokov
daňový úrad; doplnkové dôchodkové
(napr. nárok na odpočet nezdaniteľnej časti
• Podklady mzdové a platové – 10 rokov
sporiteľne; dôchodkové správcovské
základu dane, daňové úľavy a daňové
• Prehľady preddavkov na daň, daňové
sporiteľne; Orgány štátnej správy a
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
zvýhodnenie); údaje súvisiace s výkonom
vyhlásenia , hlásenie dane, Ročné
verejnej moci na výkon kontroly a dozoru;
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
práce (napr. dochádzka a prítomnosť v práci, zúčtovania dane z príjmov zamestnancov
zástupcovia zamestnancov; Ústredie
čerpanie dovolenky a náhradného voľna, údaje
– 10 rokov
práce, sociálnych vecí a rodiny; súd,
o plnení pracovných povinností a ich
• Dokumentácia k školeniam, seminárom,
orgány činné v trestnom konaní; exekútor
vyhodnotenie, informácie o kvalifikácii a o
stravovaniu – 5 rokov
absolvovaných školeniach, evidencia
prípadných porušení pracovných povinností,
informácie o spôsobilosti k výkonu práce,
dôležité prekážky v práci); osobitná kategória
OÚ - údaj o zdraví napr. rozhodnutie o
invalidite, ZŤP, tehotenstvo

zamestnanci

bežné osobné údaje (identifikačné údaje, údaje o
školeniach a previerkach vedomostí zo školení, ďalšie
údaje v rozsahu požadovanom právnymi predpismi)
osobitná kategória OÚ - údaje o zdraví
zamestnancov - v súvislosti s evidovaním pracovných
úrazov

zamestnanci

bežné osobné údaje (identifikačné údaje, údaje o
školeniach a previerkach vedomostí získaných
školeniami, ďalšie údaje v rozsahu požadovanom
právnymi predpismi)

zamestnanci

bežné osobné údaje
osobitná kategória OÚ (údaje týkajúce sa
zdravotného stavu - lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti, ktorý sa predkladá zamestnávateľovi)

uchádzači o zamestnanie

osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste
príp. iných predložených dokumentoch a ďašie, ktoré
poskytol uchádzač vo výberovom konaní (súvisiace so
záujmom o pracovné miesto, najmä údaje o vzdelaní,
pracovných skúsenostiach, znalostiach)

Dokumentácia ku kontrolám štátneho dozoru,
vrátane zápisov z kontrol, dokumentácia k
pracovnej úrazovosti – 5 rokov
Dokumentácia ku školeniam BOZP – 10 rokov

externý poskytovateľ služieb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
orgány dozoru (inšpektorát práce), Sociálna
poisťovňa (úraz), podľa okolností aj orgány
činné v trestnom konaní

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

externý poskytovateľ služieb v oblasti ochrany
pred požiarmi, orgány dozoru

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu s
dotknutou osobou a následne ešte po dobu 5
rokov

externý poskytovateľ služieb v oblasti pracovnej
zdravotnej služby, lekár vykonávajúci
preventívnu lekársku prehliadku, orgány dozoru

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

dokumentácia k výberovým konaniam, k prijatiu
do pracovného pomeru - 5 rokov

-

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

Dokumentácia k požiarovosti, protokoly, správy,
šetrenia príčin požiarov, dokumentácia ku
kontrolám štátneho dozoru, vrátane zápisov z
kontrol – 5 rokov
Dokumentácia ku školeniam PO – 10 rokov

Poznámka

6

7

8

9

10

11

Vedenie účtovníctva, spracovanie
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
účtovných a daňových dokladov, fakturácia
Zákon o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z
a evidencia hotovostnej pokladne a plnenie pridanej hodnoty, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o cestovných
náhradách
povinností v daňovej oblasti

Zabezpečenie evidencie zamestnancov autorov výstupov publikačnej činnosti v
centrálnom registri evidencie publikačnej
činnosti

Popularizácia vedy a techniky
prevádzkovaním firemných profilov na
sociálnych sieťach vrátane súvisiacej
komunikácie a diskusií pod príspevkami

Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - Štatút CVTI
SR (poslaním CVTI SR je prispievať k rozvoju vedy, techniky a
vzdelávania, popularizovať a propagovať vedu a techniku a
zabezpečovať tvorbu dát a spracovanie informácií o školstve pre
podporu riadenia oblastí patriacich do pôsobnosti ministerstva ),
výzva ministerstva na zápojenie sa do evidencie CREPČ a ust.
§26c zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

zamestnanci, zmluvné stany pri uzaztváraní
zmlúv, fyzicke soby v dodávateľsko odberateľských vzťahoch, fyzické osoby, pre
ktoré boli účtovné doklady vyhotovené

bežné osobné údaje

zamestnanci - autori a spoluautori výstupov
poblikačnej činnosti

bežné osobné údaje v rozsahu určenom pr.
predpisom (napr. meno a priezvisko, rodné
priezvisko, rok narodenia a rok úmrtia,
pseudonym, pracovisko a ustanovený
týždenný pracovný čas, dátum vzniku
pracovného pomeru a dátum skončenia
pracovného pomeru)

v zmysle Registratúrneho plánu

verejnosť vo vzťahu k zvereňovaným
údajom, vysoké školy, poskytovateľ
podpory a servisu informačnému
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
systému, spoločnosť INFOkey, s. r. o.
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
(poskytujúca technickú podporu
infraštruktúre, na ktorej je prevádzkovaný
informačný systém)

údaje zverejnené na prevádzkovateľovej „FUN
PAGE“ stránke sociálnej siete ako napríklad
komentáre, lajky, videá, obrázky atď.
Spracúvanie môže výnimočne zahŕňať osobné
údaje patriace do osobitných kategórií, ktoré
dotknutá osoba zverejnila na FUN PAGE
stránke (v takom prípade sa uplatňuje výnimka
podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR –
spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré
dotknutá osoba preukázateľne zverejnila).

5 rokov alebo do doby, pokým fanúšik
nezruší sledovanie fun-page (vymaže
príspevky na timeline prevádzkovateľa);
podľa toho čo nastane skôr

dochádza k prenosu
užívatelia sociálnych sietí a
údajov do tretej krajiny prevádzkovatelia sociálnych sietí, na
Spojených štátov
Interná politika ochrany osobných
ktorých má prevádzkovateľ vytvorený svoj
amerických údajov v CVTI SR
firemný profil (YouTube, Instagram,
prevádzkovateľ využíva
Twitter, Facebook, LinkedIn)
štandardné zmluvné
doložky

článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR - plnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme (poslaním CVTI SR je v súlade so Štatútom
prispievať k rozvoju, vedy techniky a vzdelávania o.i. aj
popularizáciou vedy a techniky – prostredníctvom FUN PAGE
prevádzkovateľ komunikuje s odbornou i laickou verejnosťou a používatelia sociálnych sietí publikujúci
prispieva k zvyšovaniu povedomia verejnosti o aktivitách v oblasti príspevky na stránkach prevádzkovateľa
vedy a techniky);
údaje osobitnej kategórie sú spracúvané na základe výnimky
podľa Článku 9 ods. 2 písm. e) GDPR (preukázateľne
zverejnené osobné údaje)

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR Súhlas dotknutej osoby
alebo
súhlas: fyzické osoby, ktoré súhlasili so
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR Oprávnený záujem (marketing
zasielaním newslettrov;
vlastných podobných tovarov a služieb za podmienok stanovených
oprávnený záujem: fyzické osoby, ktorých
zákonom o elektronických komunikáciách - záujem informovať o
Zasielanie elektronických newslettrov a enovinkách v oblasti prevádzkovateľom poskytovaných
kontaktné údaje na doručenie elektronickej
mailových správ o novinkách, produktoch,
produktoch a službách) alebo
pošty prevádzkovateľ získal v súvislosti s
službách, podujatiach, súťažiach a iných
Článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR splnenie úlohy realizovanej vo
predajom tovaru alebo služieb;
akciách prevádzkovateľa
verejnom záujme (v prípade, ak sa týka projektov/ podujatí,
verejný záujem: osoby, ktorým sa zasiela
účasťou na ktorých resp. organizovaním ktorých plní CVTI SR
marketingová komunikácia v záujme
svoje poslanie v súlade so Štatútom - popularizácia vedy a
popularizácie vedy a techniky a podpory
techniky a podpora medzinárodnej vedecko-technickej
medinárodnej vedecko-technickej spolupráce
spolupráce)

Organizovanie súťaží a podujatí

Súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy s dotknutou osobou

Zmluvné strany uzavretých zmlúv; fyzické
osoby, ktoré sa zapojili do súťaží/ zúčastnili
podujatia (kurz, seminár)

bežné osobné údaje (kontaktný e-mail)

bežné osobné údaje

autori výstupu publikačnej činnosti alebo
výstupu umeleckej činnosti, spoluautori,
recenzenti, ktorí sú:
CREPČ: zamestnanci vysokých škôl,
zamestnanci verejných výskumných inštitúcií
bežné osobné údaje v rozsahu určenom pr.
a študenti študijného programu tretieho
predpisom (napr. meno a priezvisko, rodné
Splnenie zákonnej povinnosti - § 26c a § 26d zákona č.
stupňa verejných vysokých škôl, štátnych
priezvisko, rok narodenia a rok úmrtia,
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o
Prevádzkovanie centrálneho registra
vysokých škôl a súkromných vysokých škôl;
pseudonym, pracovisko a ustanovený
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
evidencie publikačnej činnosti
zamestnanci držiteľov osvedčenia o
týždenný pracovný čas (ak ide o
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
a centrálneho registra evidencie umeleckej
spôsobilosti a rezortných výskumných
zamestnanca), názov súčasti vysokej školy a
- zdroj získania osobných údajov: vysoká škola (ktorej študentom
činnosti (CREPČ a CREUČ)
ústavov (ak sa na základe výzvy ministerstva jej pracoviska, na ktorom je autor organizačne
alebo zamestnancom je autor výstupu publikačnej/ umeleckej
školstva zapojili do evidencie v CREPČ)
zaradený, dátum vzniku pracovného pomeru a
- spoločný účel s Ministerstvom školstva, vedy,
činnosti), zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý je držiteľ
CREUČ: zamestnanci verejných vysokých
dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide
výskumu a športu Slovenskej republiky
osvedčenia o spôsobilosti, rezortný výskumný ústav, verejná
škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných
o zamestnanca, forma štúdia a štandardná
výskumná inštitúcia (CREPČ)
vysokých škôl zabezpečujúcich vyučovanie dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť,
ak ide o študenta)
a študenti verejných vysokých škôl, štátnych
vysokých škôl a súkromných vysokých škôl
zapísaných na študijný program tretieho
stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.

10 rokov

daňový úrad, dodávatelia, odberatelia

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

5 rokov

poskytovateľ komunikačných služieb
Microsoft Corporation

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

5 rokov

príjemcovia môžu byť podľa okolností
rôzni napr. externý distribútor výhier,
spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok,
návštevníci webovej stránky (ak sa údaje
zverejňujú na stránkach CVTI SR),
hodnotiaca komisia

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

v zmysle Registratúrneho plánu

verejnosť vo vzťahu k zvereňovaným
údajom, vysoké školy, poskytovateľ
podpory a servisu informačnému
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
systému, spoločnosť INFOkey, s. r. o.
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
(poskytujúca technickú podporu
infraštruktúre, na ktorej je prevádzkovaný
informačný systém)

12

Prevádzkovanie centrálneho registra
záverečných prác vrátane kontroly
originality záverečných prác (CRZP a APS)
- spoločný účel s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Splnenie zákonnej povinnosti - § 63 ods. 7 a 8 Zákona
o vysokých školách
- zdroj získania osobných údajov: vysoká škola (z akademického
informačného systému VŠ), verejne dostupné zdroje

13

Poskytovanie digitalizačných služieb

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou

14

Vybavovanie žiadosti a sprístupňovanie
informácie

15

16

Prevádzkovanie Centrálneho informačného
portálu pre výskum, vývoj a inovácie a
informačného systému SK CRIS
- spoločný účel s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Realizácia projektov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
vrátane preukázania vynakladania
príspevkov
- spoločný účel s prijímateľom/ partnerom
projektu

Splnenie zákonnej povinnosti
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov
alebo súhlas dotknutej osoby
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

bežné osobné údaje:
- meno a priezvisko, titul, údaj o škole a
študijnom odbore, údaj o autorskej väzbe na
záverečnú/rigoróznu/ habilitačnú prácu príp.
údaj o vytvorenom umeleckom diele alebo
Autori záverečných prác, konzultanit,
podanom umeleckom výkone, údaj o dni
oponenti, školitelia, vedúci záverečných alebo obhajoby práce, údaj o miere originality práce
rigoróznych prác, konzultant;
autora;
Autori práce získanej do registra z verejne
- meno a priezvisko, titul, príp. iný zverejnený
prístupných zdrojov, s cieľom zabezpečiť
údaj autora práce získanej do registra z
overenie miery originality záverečnej/
verejne prístupných zdrojov, záverečnej/
rigoróznej/ habilitačnej práce
rigoróznej/ habilitačnej práce;
- meno a priezvisko, titul, stupeň odbornej
kvalifikácie oponentov, školiteľov, vedúcich
záverečných prác alebo rigoróznych prác,
recenzentov alebo iných osôb (konzultantov),
ktorí vyhotovili príslušné posudky

Žiadateľ o digitalizáciu

bežné osobné údaje

Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
bežné osobné údaje - identifikčné a kontaktné
oslobodnom prístupe k informáciam a o
údaje žiadateľa, údaje uvedené v žiadosti,
zemne a doplnení niektorých zákonov v znení
údaje, ktoých sa žiadosť týka a ktoré sa
neskorších predpisov a osoby, ktorých údajov
spracúvajú pri vybavovaní žiadosti
sa týka žiadosť o sprístupnenie

riešitelia projektov, členovia medzinárodného
bežné osobné údaje
expertného panelu, zamestnanci vysokej
aj Údaje o uznaní viny za trestné činy a
školy, verejnej výskumnej inštitúcie, držiteľov
Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme vyplývajúcej
priestupky – spracúvajú sa údaje uvedené vo
osvedčenia o spôsobilosti, držitelia
zo Štatútu CVTI a zo Zákona o organizácii štátnej podpory
výpise z registra trestov (alebo v inom
osvedčenia o spôsobilosti, subjekty
výskumu a vývoja (najmä § 26 a §26a) a Zákona o stimuloch pre
obdobnom doklade vydanom príslušným
podnikateľského sektora, ktoré sa zúčastňujú
výskum a vývoj
-- zdroje získania
orgánom štátu pokiaľ ide o cudzinca) na účely
na projektoch, členovia hodnotiteľskej
osobných údajov: dotknuté osoby, poskytovatelia prostriedkov zo
preukázania bezúhonnosti osôb, ktoré sú
komisie, študenti vysokej školy
štátneho rozpočtu, správcovia rozpočtových kapitol, subjekty,
štatutárnym orgánom alebo členom
uskutočňujúcich výskum alebo vývoj podľa §
ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky na výskum a vývoj zo
štatutárneho orgánu žiadateľa o stimuly;
2, osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom,
štátneho rozpočtu alebo ktoré sa o takúto podporu uchádzajú a
do SK CRIS sa zaznamenávajú údaje v
alebo členovia štatutárneho orgánu alebo o
verejne prístupné zdroje
rozsahu podľa § 26 ods. 8 zákona č. 172/2005
zodpovední zástupcovia žiadateľa alebo
Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
prijímateľa stimulov podľa osobitného
vývoja (vrátane rodného čísla)
predpisu

Plnenie zákonnej povinnosti
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov (najmä § 47 ods. 4)

zamestnanci pridelení na projekty, kontaktné
osoby riešiteľov a garantov projektu,
užívatelia, fyzické osoby - cieľová skupina,
dodávatelia, subdodávatelia

osobné údaje nevyhnutné na realizáciu
projektu

70 rokov

10 rokov

verejnosť vo vzťahu k zvereňovaným
údajom, vysoké školy, spoločnosť SVOP
spol. s r.o. (na objednávku vyvinula a
poskytuje podporu príslušnému
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
počítačovému softvéru APS), spoločnosť
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
INFOkey, s. r. o. (poskytujúci technickú
podporu infraštruktúre, na ktorej je
prevádzkovaný informačný systém)

Verejnosť

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

10 rokov

Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciam a o
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
zemne a doplnení niektorých zákonov v
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
znení neskorších predpisov

20 rokov

Verejnosť vo vzťahu k zverejňovaným
údajom, členovia komisií (zoznam členov
komisie predkladá ministerstvo), externý
dodávateľ softvéru CMS a podporných
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
služieb, externý poskytovateľ technickej
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
podpory infraštruktúre, na ktorej je
prevádzkovaný informačný systém
(sprostredkovateľ) – spoločnosť
INFOkey, s. r. o.,

10 rokov; v zmysle zákona sú prijímateľ a
partner povinní uchovávať v origináli
kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa
realizácie projektu a inú dokumentáciu
týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným
predpisom do 31. decembra 2028 alebo
aj po tomto dátume, ak do 31. decembra
riešitelia a partneri zapojení v projekte,
2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných
poskytovateľ príspevku a iné učené
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
vzťahov medzi poskytovateľom a
subjekty - štátne kontrolné orgány (napr.
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade
NKÚ, Úrad vládneho auditu)
so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16
ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy,
uzavretej ako výsledok verejného
obstarávania, sú prijímateľ a partner
povinní uchovávať počas celej doby jej
trvania (§ 39 ods. 3 zákona)

17

Tvorba analytických výstupov a podkladov
k príprave rezortných politík, strategických a
Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
koncepčných materiálov v oblasti
- verejný záujem v oblasti štátnej politiky na úseku školstva a
hodnotenia kvality vzdelávania a k návrhom
vzdelávania v súlade s platnými právnymi predpismi
právnych predpisov v pôsobnosti
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
prevádzkovateľa 1, vrátane monitorovania
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
kvality výchovy a vzdelávania zberom a
predpisov
distribúciou údajov v súvislosti s
žiak špeciálnej školy, špeciálnej triedy v
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.
prijímacími konaniami na stredné a vysoké
základnej škole, žiak základnej školy
z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v platnom znení
školy, výsledkov externého testovania
vzdelavaný v triede spolu s ostatnými žiakmu
- podľa zriaďovacej listiny CVTI SR v znení jej dodatkov je CVTI
školy podľa individuálneho vzdelávacieho
žiakov základných škôl a externej časti
SR ústredným informačným centrom rezortu ministerstva,
programu; žiak základnej školy, žiak strednej
maturitných skúšok a písomnej formy
základným informačným pracoviskom ministerstva a ním ústredne
školy,
internej časti maturitných skúšok na
riadených organizácií, ktoré zabezpečuje prevádzkovanie časti
stredných školách a zisťovaním záujmu
štátneho informačného systému v pôsobnosti ministerstva a
žiakov základných škôl o ďalšie štúdium na
školským výpočtovým strediskom na podporu rezortného
gymnáziu s osemročným vzdelávacím
informačného systému.
programom resp. na strednej škole
-zdroj získania osobných údajov: základné školy (aplikácia
- spoločný účel s Ministerstvom školstva, vedy,
Proforient), stredné školy (informačný systém školy)
výskumu a športu Slovenskej republiky a
NÚCEM

bežné osobné údaje - identifikačné údaje
(vrátane rodného čísla), údaje súvisiace so
vzdelávaním dotknutých osôb – žiakov (najmä
údaje žiakov a zákonných zástupcov v rozsahu
podľa prihlášky na strednú školu, údaje žiakov
základných škôl spracúvané v súvislosti so
záujmom o štúdium na stredných školách a 8roč. gymnáziách, údaje v súvislosti s externým
testovaním žiakov základných škôl a
maturitami - rozsah údajov je určený v
nadväznosti na požiadavky NÚCEM)
osobitná kategória: Údaje týkajúce sa zdravia
– áno (údaje o zdravotnom znevýhodnení)
Iné citlivé údaje alebo údaje veľmi osobnej
povahy – údaje o sociálnom znevýhodnení,
všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo)

2 roky (10 rokov MŠ a NÚCEM)

základné školy (externé testovanie),
stredné školy (prechod žiakov na stredné
školy, maturity – školy si môžu
elektronicky prevziať maturitné výsledky prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
svojich žiakov),
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
NÚCEM (externé testovanie, maturity),
ministerstvo školstva

18

Poskytovanie kontinuálneho vzdelávania

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch

pedagogickí a odborní zamestnanci školstva

bežné osobné údaje

10 rokov

nie je

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

19

Poskytovanie štipendií žiakom denného
štúdia stredných škôl, odborných učilíšť
a praktických škôl

Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - vyplývajúca z §
149 Školského zákona a Štatútu CVTI SR

Žiak denného štúdia strednej odbornej školy,
odborného učilišťa alebo praktickej školy,
zákonný zástupca žiaka, štatúrny zástupca
školy, spolu posudzované osoby na účel
priznania štipendia

bežné osobné údaje

5 rokov

nie je

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

20

Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane ich
zverejňovania v centrálnom registri zmlúv

Predzmluvné vťahy a plnenie zmluvy s dotknutou osobou; v
prípade povinne zverejňovaných zmlúv - zverejnenie na základe
plnenia zákonnej povinnosti (Zákon o slobode informácií)

Zmluvné strany uzavretých zmlúv

bežné osobné údaje

10 rokov (zverejňovanie počas doby
určenej zákonom)

orgány štátnej správy a verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru; spoločnosť
zabezpečujúca zverejňovanie údajov v
súlade so zákonom o slobode informácií

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

21

Realizácia verejného obstarávania a výberových
konaní na tovary, práce a služby pre
prevádzkovateľa

fyzické osoby - uchádzači vo verejnom
obstarávaní a vo výberových konaniach;
osoby oprávnené konať za účastníkov
verejného obstarávania, ich prokuristi a
členovia dozorného orgánu

bežné osobné údaje (identifikačné, kontaktné,
ďalšie údaje vyžadované pre účasť vo VO
vrátane údajov týkajúcich sa uznania viny za
testné činy a priestupky (výpis z RT) bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu
uchádzačov o zákazku)

10 rokov

osoby poverené orgánom štátnej správy
výkonom kontroly, Úrad pre verejné
obstarávanie

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

22

Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovenej
objednávke tovarov, služieb a prác a faktúre za
tovary, služby, práce na webovom sídle
prevádzkovateľa

dodávatelia (objednaných/ fakturovaných služieb) a
FO, ktoré podpísali objednávku

bežné osobné údaje (v rozsahu podľa § 5b ods. 1
zákona o slobode informácií)

zverejňovanie údajov nepretržite počas 5
rokov odo dňa ich zverejnenia

verejnosť, spoločnosť zabezpečujúca
zverejňovanie údajov v súlade so zákonom o
slobode informácií

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

23

Zabezpečenie platného uzatvorenia a plnenia
zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje (uvedené v zmluvách
alebo návrhoch zmlúv alebo poskytnuté
zmluvným partnerom) - identifikačné a
kontaktné údaje

10 rokov

zmluvné strany

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

24

Predaj tovarov a služieb cez internetový
obchod - plnenie kúpnej zmluvy (e-shop)

Zmluvné strany uzavretých zmlúv (zákazníci
internetového obchodu)

bežné osobné údaje

10 rokov

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

25

Ochrana majetku prevádzkovateľa a
bezpečnosti zamestnancov a osôb
nachádzajúcich sa v monitorovaných
priestoroch prevádzkovateľa

fyzické osoby nachádzajúce sa v
monitorovaných priestoroch (zamestnanci,
návštevníci)

bežné osobné údaje (údaje vypovedajúce o
prítomnosti osoby v sledovanom priestore a o
jej správaní)

Splnenie zákonných povinností
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Splnenie zákonných povinností
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
(oprávnené záujmy prevádzkovateľa - záujem zabezpečiť platné
uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie )
Predzmluvné vzťahy (vybavenie objednávky tovaru/ služby
prostredníctvom e-shopu a uzatvorenie kúpnej zmluvy)
a
Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (uskutočnenie platby, dodanie
tovaru/ služby)

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem: ochrana
majetku prevádzkovateľa a bezpečnosti zamestnancov a osôb

fyzické osoby oprávnené konať v mene
zmluvného partnera , zamestnanci zmluvného
partnera (ktorých údaje sú uvedené v zmluve
resp. návrhu zmluvy)

podľa okolností môžu byť príjemcom
7 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, v
orgány činné v trestnom konaní, súd
odôvodnených prípadoch do doby
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
alebo advokát, kontrolné orgány v súlade
nevyhnutnej na prešetrenie kamerou
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
s platnou legislatívou a strážna
zaznamenaného konania dotknutej osoby
bezpečnostná služba

Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., v znení neskorších
predpisov (najmä § 18 zákona o knižniciach),
Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na
informácie, sú službou vo verejnom záujme.

subjekty určené právnymi predpismi,
po dobu používania knižničnobežné osobné údaje meno, priezvisko, titul,
najmä orgány štátnej správy a verejnej
informačných služieb (do ukončenia
adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
moci na výkon kontroly a dozoru, externý
registrácie v knižnici v súlade s Knižničným
používatelia knižnično-informačných služieb,
bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo
poskytovateľ podpory a prevádzky
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
poriadkom). Dokumentácia k výpožičnej
záujemci poskytovanie KI služieb
dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie
webových stránok (online formuláre),
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
službe je následne v zmysle
dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová
poskytovateľ služieb prevádzkovej a
Registratúrneho plánu uchovávaná po
adresa (zákon o knižniciach)
technickej podpory knižničnodobu 5 rokov
informačného systému DaWinci

26

Poskytovanie knižnično-informačných
služieb

27

Štatistické účely

Čl. 89 ods. 1 GDPR

osoby, ktorých údaje sú uvedené v
štatistikách

bežné osobné údaje

10 rokov

Štatistický úrad SR, Národný archív

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

28

Právna agenda (spory a vymáhanie
pohľadávok a iných nárokov
prevádzkovateľa v rámci súdneho,
mimosúdneho, exekučného alebo
konkurzného konania)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
(oprávnený záujem prevádzkovateľa - uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie
vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných
právnych nárokov prevádzkovateľa)

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí
zamestnanci, fyzické osoby voči ktorým alebo
za účasti ktorých je vedené príslušné konanie
(účastníci konania, osoby oprávnené konať
za nich)

bežné osobné údaje (identifikačné a kontaktné
údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania sporov a
konaní napr. údaje v upovedomení o začatí
exekúcie, údaje uvedené v správe o stave
exekúcie); výnimočne aj údaje osobitnej
kategórie, ak to súvisí s predmetom sporu

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných
právnych predpisov (súd, exekútor),
advokátska kancelária, účastníci konania

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

bežné osobné údaje

po dobu vyžadovanú príslušným právnym
predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej
pôvodca registratúry potrebuje
registratúrny záznam na svoju činnosť) –
jednotlivé doby uchovávania sú uvedené v
Registratúrnom pláne prevádzkovateľa

Ministerstvo vnútra SR, Národný archív

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

bežné osobné údaje (identifikačné a
kontaktné údaje, údaje uvedené v podnete a
nevyhnutne spracúvané v súvislosti s
podnetom)

3 roky odo dňa doručenia podnetu

citlivé osobné údaje

10 rokov

Kontrolným orgánom pri výkone
kontrolnej činnosti podľa osobitných
predpisov, napr. Úrad vlady Slovenskej
republiky a NKÚ SR

bežné osobné údaje

5 rokov

nie je

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

bežné osobné údaje

10 rokov

Riešitelia a partneri zapojení v projekte,
štátne kontrolné orgány

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

1 (jeden) mesiac odo dňa, na ktorý bola
návšteva rezervovaná

-

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

29

Archívne účely

Zákon o archívoch a registratúrach, čl. 89 ods. 1 GDPR

fyzické osoby - odosielatelia a prijímatelia
úradnej korešpondencie, zamestnanci a iné
osoby, ktorých údaje sú obsiahnuté v
registratúrnych záznamoch prevádzkovateľa

30

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
(evidencia a vybavovanie podnetov)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

oznamovateľ podávajúci podnet, osoba blízka
oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom
vzťahu k oznamovateľovi, iné fyzické osoby,
ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na
vybavovanie podnetu a ktorých sa podnet
týka

31

Vývoj a prevádzka aplikácie pre zber
a spracovanie informácií pre podporu
riadenia a rozvoja oblastí patriacich do
kompetencie rezortu Ministerstva školstva
SR na regionálnej úrovni

32

Poskytovanie poradenstva a konzultačnej
činnosti pri projektových zámeroch

Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme vyplývajúci zo
Zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

33

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

34

rezervácia návštevy v Zážitkovom centre
vedy Aurelium prostredníctvom
rezervačného formulára na internetovej
stránke prevádzkovateľa (www.aurelium.sk)

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR) - záujem organizačne zabezpečiť funkčné
prevádzkovanie Zážitkového centra vedy Aurelium

kontaktné osoby, ktoré zabezpečujú
rezerváciu za školu príp. inú inštitúciu
prstredníctvom rezervačného formulára

35

Vytvorenie zákazníckeho účtu (registrácia
v internetovom obchode)

súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

potenciálni zákazníci a zákazníci, ktorí
vyplnením svojich údajov v registračnom
formulári udelili svoj súhlas

bežné osobné údaje v rozsahu formulára

36

Vybavenie objednávky tovaru/ služby
prostredníctvom e-shopu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy

predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

potenciálni zákazníci

bežné osobné údaje v rozsau formulára

Komunikácia so záujemcom o kúpu/
zákazníkom e-shopu

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR) - záujem zabezpečiť komunikáciu pri vybavení
požiadavky resp. plnení kúpnej zmluvy

37

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a dieťa v materskej škole, žiak základnej školy,
o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 317/2009 Z.z. o
žiak strednej školy, zákonní zastupcovia
pedagogických a odborných zamestancoch a o zmene a doplnení
žiakov; odborní zamestnanci školstva
niektorých zákonov; zákon č. 199/1994 o psychologickej činnosti
(poradenských a preventívnych zariadení)

Vedeckí pracovníci/výskumníci, odborná
komunita, kontaktné osoby obchodných
spoločností
Odborná komunita, vedecko-výskumné
inštitúcie a ich zamestnanci, podniky, tretí
sektor, verejnosť

potenciálni zákazníci a zákazníci alebo ich
kontaktné osoby

bežné osobné údaje v rozsahu formulára
(meno a priezvisko fyzickej osoby, väzbu tejto
fyzickej osoby na školu resp. inštitúciu, ktorá
má záujem o rezerváciu pre žiakov/ študentov,
kontaktné údaje)

kontaktné údaje

príslušné orgány (pri plnení povinností na
základe osobitného predpisu),
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
zodpovedná osoba (v zmysle § 10
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
predmetného zákona)

prenos osobných
údajov sa
neuskutočňuje

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR (ministerstva
školstva)

po dobu trvania registrácie, najviac však po
spoločnosť vykonávajúca externú
dobu 10 rokov (následne je potrebné
podporu a prevádzku webových stránok
registráciu v prípade záujmu obnoviť)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

10 rokov

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

do skončenia zmluvného vzťahu na
základe kúpnej zmluvy

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok,
poskytovateľ komunikačných služieb
Microsoft Corporation

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

fyzické osoby- podnikatelia, ktorí pripravujú resp.
predkladajú projekty v rámci programu, zamestnanci
a osoby oprávnené konať v mene právnických osôb
pripravujúcich/ predkladajúcich projekty, účastníci,
organizátori a lektori konferencií, seminárov
a ďalších podujatí programu Horizont 2020
a Horizont Európa. Dotknutými osobami sú aj
kontaktní zamestnanci výskumno-vývojových
subjektov, ktorí sa zúčastňujú na programoch
Horizont 2020 a Horizont Európa.

38

Poskytovanie poradenstva a konzultačnej
činnosti pri projektových zámeroch v rámci
programu Horizont 2020 a programu
Horizont Európa
-spoločný účel s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

39

Komunikácia so žiadateľom o pridelenie
oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
identifikátora digitálneho objektu/ s osobou, f) GDPR) - záujem na základe vzájomnej komunikácie vyhodnotiť
ktorej bol identifikátor digitálneho objektu
splnenie kritérií žiadateľa na pridelenie identifikátora digitálneho
pridelený, prostredníctvom kontaktnej
objektu (DOI) ako aj podľa potreby zabezpečiť aktualizáciu
údajov v databáze registračnej agentúry Crossref
osoby

40

Komunikácia so záujemcami o predplatenie
odberu časopisu/ publikácie resp. s
kontaktné osoby (zamestnanci), ktoré
odberateľmi časopisu/ publikácie
oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
zabezpečujú komunikáciu za inštitúciu/
prostredníctvom ich kontaktných osôb
f) GDPR) - záujem zabezpečiť efektívnu komunikáciu pri
organizáciu (ktorá má záujem o predplatenie
poskytovaní služby
(vrátane komunikácie pri vybavení
odberu alebo je odberateľom)
objednávky , ukončení odberu časopisu
a prípadnej reklamácii služby)

plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme

kontaktné osoby žiadateľov o pridelenie
identifikátora digitálneho objektu

10 rokov

zverejňuje sa len vytvorená databáza
kontaktov výskumno-vývojových
subjektov (ide o databázu obsahujúcu
výlučne už zverejnené kontaktné údaje
daných subjektov)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

v rozsahu údajov vo registračnom formulári
(meno a priezvisko, kontaktné údaje a väzba
na organizáciu)

v zmysle Registratúrneho plánu

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
(údaje sa získavajú prostredníctvom
formulára na webe), poskytovateľ
komunikačných služieb Microsoft
Corporation

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

bežné osobné údaje - meno a priezvisko, emailový kontakt, väzba na organizáciu

po dobu do skončenia odberu časopisu
predplatiteľom, ktorý je zamestnávateľom
kontaktnej osoby;
Doba uchovávania je 1 rok od doručenia
žiadosti o odber v tom prípade, ak sa do
tejto doby zmluva so záujemcom
neuzatvorí.

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
v prípade, ak sa údaje dotknutých osôb
získavajú prostredníctvom formulárov na
webe, poskytovateľ komunikačných
služieb Microsoft Corporation

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

bežné osobné údaje – identifikačné a kontaktné
(meno a priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt,
väzbu na inštitúciu/ zamestnávateľa)

41

Vybavenie požiadavky na predplatenie
odberu časopisu/ publikácie a realizácia
odberu časopisu/ publikácie

predzmluvné a zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

záujemci o predplatenie odberu (ako
potenciálni zákazníci) resp. odberatelia
časopisu (zákazníci) - fyzické osoby

bežné osobné údaje - meno a priezvisko, emailový kontakt, adresa/ fakturačná adresa

10 rokov;
Doba uchovávania je 1 rok od doručenia
žiadosti o odber v tom prípade, ak sa do
tejto doby zmluva so záujemcom
neuzatvorí.

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
v prípade, ak sa údaje dotknutých osôb
získavajú prostredníctvom formulárov na
webe

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

42

Vybavenie reklamácie (v súvislosti s
odberom časopisu / publikácie)

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (spotrebiteľ)/
plnenie zmluvy s dotknutou osobou (nespotrebiteľ)

zákazníci (FO)

identifikačné a kontaktné údaje

10 rokov odo dňa vybavenia reklamácie

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
v prípade, ak sa údaje dotknutých osôb
spracúvajú prostredníctvom formulárov
na webe

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

43

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
Komunikácia so zákazníkom (odberateľom
f) GDPR) - záujem zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pri
časopisu / publikácie)
poskytovaní služby

44

Poskytovanie údajov zamestnancov
v súvislosti s prieskumom uskutočneným
v rámci realizácie protikorupčného
programu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme
(v rámci protikorupčného programu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý bol vypracovaný v
zmysle uznesenia vlády SR č. 585 z 12.12.2018 k Návrhu
protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019-2023)

zákazníci (FO)

kontaktné údaje

po dobu do skončenia odberu časopisu
zákazníkom

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
v prípade, ak sa údaje dotknutých osôb
spracúvajú prostredníctvom formulárov
na webe, poskytovateľ komunikačných
služieb Microsoft Corporation

zamestnanci

meno, priezvisko a e-mailový kontakt

po dobu do spracovania Katalógu
korupčných rizík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

45

Poskytovanie/ sprístupňovanie údajov
zamestnancov v súvislosti s plnením ich
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
oprávnené záujmy prevádzkovateľa: záujem zabezpečiť výkon činností
pracovných úloh, vrátane zverejnenia na
prevádzkovateľa prostredníctvom efektívnej komunikácie zamestnancov s
webových stránkach prevádzkovateľa a
inými
subjektami
pri
plnení
ich pracovných úloh a umožnením verejnosti
používaním profilu v pracovných e-mailoch
obracať sa podľa potreby na konkrétneho zamestnanca, ktorý sa
a v inej komunikácii (Outlook, Office)

zamestnanci

bežné osobné údaje v súlade s § 78 ods. 3 zákona o
ochrane osobných údajov

po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu s
dotknutou osobou

rôzne subjekty - napr. dodávatelia, zákazníci,
verejnosť vo vzťahu k zvereneným údajom
zamestnancov, Microsoft Corporation

46

Registrácia na podujatie Festival vedeckého
oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
filmu prostredníctvom registračného
f) GDPR) - záujem organizačne zabezpečiť podujatie a v prípade
formulára na internetovej stránke
potreby komunikovať so školou prihlásenou na podujatie
prevádzkovateľa

pedagógovia (ako kontaktné osoby), ktorí
zabezpečujú registráciu za školu

v rozsahu údajov v registračnom formulári
(meno a priezvisko, kontaktné údaje a väzba
na školu)

do skončenia podujatia (a následne po
dobu jedného roka odo dňa registrácie)

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
(údaje sa získavajú prostredníctvom
formulára na webe)

príslušnou agendou zaoberá v rámci plnenia svojich pracovných úloh

47

Registrácia záujemcu o prihlásenie
fotografického príspevku a/alebo vlastného
podujatia na webovej stránke
www.tyzdenvedy.sk

súhlas dotknutej osoby

kontaktné osoby školy/ organizácie (ako ich
študent, pedagóg, zamestnanec)

v rozsahu údajov, ktoré ste uviedli
v registračnom formulári (meno a priezvisko,
kontaktné údaje a väzba na školu/ organizáciu)

jeden rok odo dňa registrácie

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
(údaje sa získavajú prostredníctvom
formulára na webe)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

48

Registrácia na podujatie Vedecká cukráreň
prostredníctvom registračného formulára na
internetovej stránke prevádzkovateľa

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR) - záujem organizačne zabezpečiť podujatie a v prípade
potreby komunikovať so školou prihlásenou na podujatie

pedagógovia (ako kontaktné osoby), ktorí
zabezpečujú registráciu za školu

v rozsahu údajov v registračnom formulári
(meno a priezvisko, kontaktné údaje a väzba
na školu)

do skončenia podujatia (a následne po
dobu jedného roka odo dňa registrácie)

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
(údaje sa získavajú prostredníctvom
formulára na webe)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

49

Propagácia podujatia vyhotovovaním a
zverejňovaním obrazových snímok
(fotografií) a audiovizuálnych záznamov na
podujatí

súhlas alebo splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme - popularizácia vedy a techniky (vo vzťahu k účastníkom
podujatia - v prípade, ak s ohľadom na podmienky podujatia nie je
možné získať súhlasy dotknutých osôb, najmä veľký, vopred
neobmedzený počet účastníkov podujatia, nemožnosť vopred
identifikovať účastníkov podujatia)

účastníci podujatia (napr. semináre,
prednášky)

fotografie/ audiovizuálny záznam

5 rokov od konania podujatia

návštevníci webových stránok
prevádzkovateľa; môže to byť aj externý
fotograf (vyhotoviteľ záznamu),
spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

50

Verejný prenos diela z podujatia formou
živého vysielania

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

autori, s ktorými CVTI SR uzatvorilo autorskú
zmluvu

bežné osobné údaje spojené s dielom a jeho
prenosom

po dobu dohodnutú v autorskej zmluve

osoby, ktoré sledovali živé vysielanie
z podujatia, externý subjekt realizujúci
živé vysielanie (ako sprostredkovateľ),
spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

51

Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti
vyhotovením obrazových snímok (fotografií)
a audiovizuálnych záznamov na podujatí
ako aj zverejnením prezentácie príp. ďalších
podkladov súvisiacich s prednáškou na
webových stránkach prevádzkovateľa alebo
na iných stránkach súvisiacich s podujatím

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

autori, s ktorými CVTI SR uzatvorilo autorskú
zmluvu

fotografie/ audiovizuálne záznamy, údaje
súvisiace s autorstvom k prezentácii príp. k
ďalším zverejneným podkladom

po dobu dohodnutú v autorskej zmluve

návštevníci webových stránok
prevádzkovateľai a stránok súvisiacich
s podujatím, môže to byť aj externý
fotograf (vyhotoviteľ záznamu),
spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

52

Popularizácia vedy a techniky zverejnením
audiozáznamu s rozhovoru s vedeckým
pracovníkom

plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (sprístupnenie
odborných informácií a podpora záujmu verejnosti o vedu a
techniku )

vedeckí pracovníci poskytujúci rozhovor (bez
zmluvného vzťahu s CVTI SR)

audiozáznam (údaje obsiahnuté v
audiozázname z rozhovoru (podcast), napr.
identifikačné údaje (titul, meno a priezvisko),
údaje o vedeckej kvalifikácii, údaj o pracovnej
pozícii a väzba na vedeckú inštitúciu)

5 rokov odo dňa vyhotovenia
audiozáznamu

53

Informovanie verejnosti o podujatiach a
dianí v oblasti vedy, výskumu a techniky
zverejňovaním údajov (vrátane fotografií) na
webových stránkach prevádzkovateľa

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (poskytovanie
informácií a podpora záujmu verejnosti o vedu a techniku )

osoby, o ktorých CVTI SR informuje v
súvislosti s ich aktivitami v oblasti vedy,
výskumu a techniky (napr. významní
odborníci, výhercovia súťaže a pod.)

identifikačné údaje, údaje súvisice s činnosťou
dotknutej osoby alebo výsledkami jej činnosti v
projekte/súťaži/na inom podujatí v oblasti vedy,
výskumu a techniky či údaje inak súvisiace s
novinkou v oblasti vedy, výskumu a techniky o
ktorej informujeme; fotografia

5 rokov od zverejnenia

54

Vybavovanie žiadostí o výkon práv
dotknutých osôb

55

Vybavovanie sťažností

56

57

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Nariadenie GDPR

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Podpora realizácie medzinárodného
transferu technológií prevádzkovaním
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (Štatút CVTI SR - poslaním
CVTI SR je prispievať k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania o.j. aj
Virtuálneho centra transferu technológií
podporou medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce)
(Virtual “16 + 1 cooperation” Technology
Transfer Centre) v rámce spolupráce 16 + 1

Vykonanie kontroly dodržiavania predpisov o
ochrane osobných údajov

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(oprávnené záujmy prevádzkovateľa - identifikácia a odstraňovanie
zistených nedostatkov v oblasti ochrany osobných údajov )

fyzické osoby uplatňujúce si u prevádzkovateľa svoje
práva podľa čl. 15 a nasl. Nariadenia

návštevníci webových stránok
prevádzkovateľa; môže to byť aj externý
fotograf (vyhotoviteľ záznamu),
spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR,
zodpovedná osoba

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

10 rokov

sťažovateľ

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

osobné údaje poskytnuté dotknutou fyzickou osobou
5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne
pri uplatňovní práva a osobné údaje, ku ktorým sa
však do právoplatného skončenia správneho
vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby
konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na
podnet dotknutej osoby

bežné osobné údaje -identifikčné a kontaktné údaje
sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje
sťažovateľa, údaje uvedené v sťažnosti a údaje
sú nevyhnutné na vybavovanie sťažnosti
potrebné na vybavovanie sťažností, údaje v zápisnici
o prešetrení sťažnosti (§ 19)

návštevníci webových stránok patriacich
Centru vedecko-technických informácií
SR, sociálnych sietí a iných internetových
kanálov Centra vedecko-technických
informácií SR (napr. YouTube) a audio
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
platforiem súvisiacich so šírením obsahu
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
určeného na propagáciu vedy a techniky
(napr. Anchor, Spotify), na tvorbe ktorého
sa zúčastnila dotknutá osoba; spoločnosť
vykonávajúca externú podporu
a prevádzku webových stránok.

odborníci so zameraním na oblasť transferu
technológií (právnici, marketingoví špecialisti
atď.),
zamestnanci akademických inštitúcií a iných
subjektov, ktoré sa podieľajú na
medzinárodnej spolupráci v oblasti transferu
technológií,
fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na
medzinárodnej spolupráci v oblasti transferu
technológií , osoby, ktoré sa podieľajú na
organizácii konferencií, seminárov a ďalších
podujatí súvisiacich s transferom technológií

identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o
profesijnom zameraní, kvalifikácii a odborných
skúsenostiach odborníkov, väzba na
zamestnávateľa a pracovná pozícia príp. príp.
iná väzba na organizáciu/ orgán štátnej správy
a funkcia, údaj o spôsobe účasti na
medzinárodnej spolupráci pri transfere
technológií

po dobu trvania spolupráce 16 + 1

subjekty, ktoré sa zaregistrujú na danej webovej
stránke – najmä akademické inštitúcie a iné
subjekty (vrátane podnikateľských subjektov),
ktoré pôsobia v oblasti vedy, techniky, výskumu
a vývoja

zamestnanci

bežné osobné údaje

5 rokov od vykonania kontroly

orgán dozoru (Úrad na ochranu osobných
údajov SR)

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

zamestnanci

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, osobné číslo
zamestnanca, údaje týkajúce sa pridelenia či zrušenia
prístupových práv, údaje o pridelení/ odobratí kľúča)

dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov
a kľúčového režimu preukazujúca prístupové
oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým
informačným systémom, musí byť uchovávaná
po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových
práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od
priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu
5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča

zamestnanci a iné osoby, ktoré pristupujú do
systémov/ siete prevádzkovateľa (zamestnanci
dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch
resp. dodávatelia poskytujúci podporu v
systémoch )

bežné osobné údaje osôb pristupujúcich do
systémov/ siete, a to identifikačné údaje a údaje
týkajúce sa aktivít dotknutej osoby v systémoch
prevádzkovateľa

5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho
roku, v ktorom bol log zaznamenaný

Manažment prístupov a kľúčového režimu

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(oprávnené záujmy prevádzkovateľa: zabrániť neoprávnenému prístupu do
systémov, databáz a vybraných priestorov )

59

Zaistenie bezpečnosti siete a informačnej
bezpečnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 362/2018 Z.
z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a
rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, zákon č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

60

Prezentácia aktivít prevádzkovateľa pri
propagácii vedy, techniky a vzdelávania
zverejňovaním fotografií zamestnancov na
webových stránkach prevádzkovateľa a
sociálnych sieťach, na ktorých si
prevádzkovateľ vytvoril profil (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
súhlas dotknutej osoby

zamestnanci

bežné osobné údaje - fotografie

61

Realizácia pracovných ciest zamestnancov

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(oprávnené záujmy prevádzkovateľa: záujem organizačne
zabezpečiť účasť zamestnanca na pracovnej ceste, na ktorú ho
vysielame v rámci plnenia jeho pracovných povinností)

zamestnanci

bežné osobné údaje (v rozsahu nevyhnutnom a
primeranom na zariadenie pracovnej cesty (poistenie,
ubytovanie)

62

Sociálne siete – štatistické údaje
/spracúvanie osobných údajov na štatistické
účely prostredníctvom funkcie s názvom
Facebook Insight/
- spoločný účel s Meta Platforms Ireland
Limited (soc.sieť Facebook)

užívatelia sociálnej siete, ktorý navštívili
firemný profil prevádzkovateľa

cookies - obsahujú jedinečný kód užívateľa,
ktorý možno priradiť k údajom o pripojení
užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, IP
adresa (údaje sa získavajú a spracúvajú pri
otvorení fanúšikovských stránok)

2 roky

63

Realizácia zmluvy s používateľom knižničnoinformačných služieb a vedenie evidencie
používateľov

používateľ knižnično-informačných služieb

bežné OÚ - údaje o uskutočnených
výpožičkách, údaje o finančných záväzkoch
používateľa voči knižnici, údaj o zablokovaní
členstva v knižnici, údaj o vykonaní rezervácie
dokumentu na vypožičanie atď.

po dobu používania knižnično-informačných
služieb (do ukončenia registrácie v knižnici
v súlade s Knižničným poriadkom).
Dokumentácia k výpožičnej službe je následne
v zmysle Registratúrneho plánu uchovávaná po
dobu 5 rokov.

58

súhlas dotknutej osoby

zmluvný vzťah (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných
údajov SR)

externí dodávatelia služieb v oblasti
informačných systémov a softvérových
produktov; externý dodávateľ IT služieb

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

5 rokov od konania podujatia

návštevníci príslušných interentových
stránok, externý poskytovateľ podpory a
prevádzky webových stránok, užívatelia
sociálnych sietí a prevádzkovatelia
sociálnych sietí YouTube, Instagram,
Twitter, Facebook, LinkedIn

prenos údajov do USA
(soc.siete) - štandardné Interná politika ochrany osobných
zmluvné doložky
údajov v CVTI SR
schválené Komisiou

po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu s
dotknutou osobou

poisťovňa, ubytovacie zariadenie, príp. iné
subjekty podľa potreby (ak je to potrebné v
súvislosti so zabezpečením pracovnej cesty)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

podniky v skupine Meta (Facebook)

prenos do USA štandardné zmluvné
doložky

v zmysle Facebook Terms,
štandardných zmluvných doložiek,
dohody spoločných
prevádzkovateľov, ktorej základné
časti sú prístupné na:
https://www.facebook.com/legal/t
erms/page_controller_addendum

subjekty určené právnymi predpismi,
najmä orgány štátnej správy a verejnej
moci na výkon kontroly a dozoru, externý
poskytovateľ podpory a prevádzky
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
webových stránok (online formuláre),
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
poskytovateľ služieb prevádzkovej a
technickej podpory knižničnoinformačného systému

po dobu používania knižnično-informačných

64

Ochrana knižničného fondu a vymáhanie
pohľadávok

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(oprávnený záujem prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu pred
zneužitím poskytovania služieb a zabrániť vzniku škôd )

používatelia knižnično-informačných služieb

služieb (do ukončenia registrácie v knižnici
bežné údaje - údaje na virtuálnom knižničnom
advokát, orgán činný v trestnom konaní,
v súlade s Knižničným poriadkom) a v prípade
pase ako aj údaje o jeho strete či odcudzení,
súd, subjekty určené právnymi predpismi,
vzniku škody či pohľadávky do uplynutia
identifikačné a kontaktné údaje dlžníka a údaje
prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
prekluzívnych a premlčacích lehôt; v prípade
poskytovateľ služieb prevádzkovej a
dokumentujúce vznik pohľadávky (napr. škody súdneho sporu, exekučného alebo iného konania
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR
technickej podpory knižničnospôsobenej poškodením či odcudzením
je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 10 rokov
informačného systému DaWinci
vypožičaného dokumentu)
od právoplatného skončenia konania resp. od
vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb
a zabezpečenie komunikácie s používateľom –
právnickou osobou (kontaktné osoby)

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
(oprávnený záujem prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne
poskytovanie služieb a komunikáciu s používateľom )

66

Realizácia projektu zameraného na skvalitnenie
informačného zabezpečenia výskumu a vývoja a
služieb pre výskum a vývoj

čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme)
V zmysle Štatútu CVTI SR je jeho úlohou prispievať k rozvoju vedy,
techniky, vzdelávania a to o.i. aj predkladaním a realizáciou projektov
zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia výskumu a
vývoja a služieb pre výskum a vývoj. Prevádzkovateľ tiež musí plniť
záväzky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP a postupovať pritom
v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

67

Vydávanie odborných publikácií v oblasti vedy,
výskumu a techniky (vydavateľská činnosť)

65

subjekty určené právnymi predpismi,
najmä orgány štátnej správy a verejnej
prenos do USA moci na výkon kontroly a dozoru, externý Microsoft Corporation
poskytovateľ podpory a prevádzky
(poskytovateľ
webových stránok (online formuláre),
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
poskytovateľ služieb prevádzkovej a
a komunikačných
údajov v CVTI SR
technickej podpory knižničnoslužieb) - štandardné
informačného systému DaWinci,
zmluvné doložky
poskytovateľ komunikačných služieb
schválené Komisiou
Microsoft Corporation

kontaktné (poverené) fyzické osoby používateľa
knižnično-informačných služieb, ktorý je právnickou
osobou

kontaktné údaje

po dobu používania knižnično-informačných
služieb používateľa – právnickej osoby (do
ukončenia registrácie v knižnici v súlade
s Knižničným poriadkom). Dokumentácia
k výpožičnej službe je následne v zmysle
Registratúrneho plánu uchovávaná po dobu 5
rokov.

používatelia knižnično-informačných služieb

bežné OÚ: údaje o tom, či je DO študentom
doktorandského štúdia vlastnej organizácie
príp. partnerov v projekte alebo výskumníkom
vlastnej organizácie a partnerov v projekte a ak
áno, aj údaj o pohlaví a veku DO (v prípade
výskumníkov)

20 rokov

poskytovateľ príspevku a iné právnymi
predpismi učené subjekty (napr. NKÚ, Úrad
vládneho auditu)

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

bežné osobné údaje (uvedené v odbornej
publikácii)

trvalá dokumentárna hodnota (vydávaná tlačená
publikácia);
na webe, kde sa zverejňuje online verzia
časopisu, budú údaje zverejnené po dobu 10
rokov

čitatelia odbornej publikácie a návštevníci
webových stránok prevádzkovateľa, ktorí si
odbornú publikáciu (jej online verziu)
prehliadajú na internete; spoločnosť
vykonávajúca externú podporu a prevádzku
webových stránok

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

Zmluvný vzťah (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s autorom)
alebo
Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme Poslaním CVTI SR je autori článkov, štúdií, príspevkov a iné osoby,
prispievať k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania - vydávanie odborných
ktorých osobné údaje sú uvedené v odbornej
vedeckých publikácií prispieva k rozvoju vedy a techniky). Jednou
publikácii
z určených hlavných úloh CVTI SR v zmysle Štatútu je vykonávanie úlohy
národného informačného centra pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie
ako aj edičná činnosť v zmysle vydavateľského oprávnenia.

68

Zverejnenie odborného profilu a fotografie autora
článku publikovaného v časopise vydávanom
prevádzkovateľom

69

Propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane
zvyšovania povedomia v oblasti inovácií,
zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z podujatia COOPERATION
INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022
- partneri podujatia Slovenská inovačná a energetická
agentúra a Civitta Slovakia, a. s.

70

Registrácia na podujatie COOPERATION
INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER
prostredníctvom internetovej stránky
prevádzkovateľa

súhlas dotknutej osoby

súhlas dotknutej osoby

autori článkov v odbornom časopise

účastníci podujatia, prednášajúci

bežné údaje tvoriace odborný profil a fotografia

bežné osobné údaje - obrazové, zvukové
a zvukovo-obrazové záznamy

trvalá dokumentárna hodnota (vydávaná tlačená
publikácia);
na webe, kde sa zverejňuje online verzia
časopisu, budú údaje zverejnené po dobu 10
rokov

5 rokov od skončenia podujatia

čitatelia odbornej publikácie a návštevníci
webových stránok prevádzkovateľa, ktorí si
odbornú publikáciu (jej online verziu)
prehliadajú na internete; spoločnosť
vykonávajúca externú podporu a prevádzku
webových stránok

externý poskytovateľ podpory a
prevádzky webových stránok ,
prevádzkovatelia sociálnych sietí
Facebook, Instagram, LinkedIn (Meta
Platforms Ireland Limited, Linkedin Ireland
Unlimited Company), návštevníci
údaje sa prenášajú do
príslušných webových stránok a užívatelia tretích krajín (USA) - na
sociálnych sietí, na ktorých si
prenosy údajov sa
Interná politika ochrany osobných
prevádzkovateľ vytvoril svoj profil a na
používajú štandardné
údajov v CVTI SR
ktorých sú fotografie/záznamy zverejnené
zmluvné doložky
- návštevníci príslušných webových
schválené Komisiou
stránok a užívatelia sociálnych sietí, na
ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj
profil a na ktorých sú fotografie/záznamy
zverejnené

spoločnosť vykonávajúca externú
podporu a prevádzku webových stránok
oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR) - záujem organizačne zabezpečiť podujatie a v prípade
potreby komunikovať so záujemcom prihláseným na podujatie

účastníci podujatia

osobné údaje v rozsahu formulára, IP adresa
(pri online účasti)

(údaje sa získavajú prostredníctvom
do skončenia podujatia; následne na plnenie
formulára na webe), poskytovateľ služby
našich registratúrnych povinností súvisiacu
dokumentáciu uchovávame po dobu jedného roka Mailchimp (The Rocket Science Group,
odo dňa registrácie
LLC, Atlanta, USA), partner podujatia Slovenská inovačná a energetická
agentúra
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Registrácia na odborné podujatie
prostredníctvom online registračného
formulára prevádzkovateľa

oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR) - záujem organizačne zabezpečiť podujatie a v prípade
potreby komunikovať so záujemcom prihláseným na podujatie
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Organizovanie podujatia Vedec roka SR
- spoločný účel so spoluorganizátormi podujatia Vedec
roka - SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností

73

Prezentácia spoločne organizovaného podujatia
Vedec roka SR zverejnením fotografií a
audiovizuálneho záznamu zo slávnostného
odovzdania cien na webových stránkach
spoločných prevádzkovateľov a na sociálnych
sieťach
- spoločný účel so spoluorganizátormi podujatia Vedec
roka - SAV a Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností

súhlas dotknutej osoby

74

Získavanie predchádzajúceho súhlasu dotknutej
osoby (príjemcu elektronickej pošty) na
marketingové účely

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
(oprávnený záujem prevádzkovateľa - uskutočňovať marketingovú činnosť
v súlade s platnými právnymi predpismi a vedieť preukázať získanie
platného predchádzajúceho súhlasu na marketingové účely)

75

Overenie podmienok na sprístupnenie
zbierkových predmetov na základe žiadosti
dotknutej osoby (bádateľa) a sprístupnenie
zbierkových predmetov

76

77

súhlas dotknutej osoby

účastníci podujatia

spoločnosť vykonávajúca externú
osobné údaje v rozsahu formulára: meno,
do skončenia podujatia. Na plnenie našich
podporu a prevádzku webových stránok
priezvisko, akademický titul/tituly, typ
registratúrnych povinností súvisiacu
(údaje sa získavajú prostredníctvom
účastníka, názov pracoviska, pracovná pozícia, dokumentáciu uchovávame po dobu jedného roka
formulára na webe) a poskytovateľ služby
odo dňa registrácie
e-mailová adresa
Google účet

účastníci podujatia

bežné osobné údaje, ktorých spracúvanie je
nevyhnutné na účasť v súťaži (údaje sa
získavajú z návrhových formulárov (s
prílohami), ktoré predkladajú štátne aj
súkromné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú
výskumom a vývojom a spoločnosti, združenia
a asociácie v oblasti vedy a techniky)

počas trvania podujatia a následne 5 rokov od
jeho skončenia

prenos do tretej krajiny Interná politika ochrany osobných
sa neuskutočňuje
údajov v CVTI SR

Mailchimp- údaje sa
prenášajú do tretích
krajín (USA) - na
prenosy údajov sa
používajú štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

prenos údajov pri využití
služby Google účet
(USA) - na prenos sa Interná politika ochrany osobných
používajú štandardné
údajov v CVTI SR
zmluvné doložky
schválené Komisiou

hodnotiaca komisia, návštevníci
webových stránok a užívatelia sociálnych
prevádzkovatelia
sietí, na ktorých si prevádzkovatelia
sociálnych sietí - údaje
vytvorili svoj profil sietívo vzťahu k
sa prenášajú do tretích
zverejňovaným údajom (v rozsahu meno,
krajín (USA) - na
Interná politika ochrany osobných
priezvisko, pracovisko, umiestnenie v
prenosy údajov sa
údajov v CVTI SR
súťaži (ocenenie), fotografia a pracovný
používajú štandardné
mail), prevádzkovatelia sociálnych sietí,
zmluvné doložky
spoločnosť vykonávajúca externú
schválené Komisiou
podporu a prevádzku webových stránok

prevádzkovatelia
sociálnych sietí - údaje
návštevníci webových stránok, užívatelia
sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovatelia sa prenášajú do tretích
krajín (USA) - na
vytvorili svoj profil (Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram, YouTube), prevádzkovatelia
prenosy údajov sa
sociálnych sietí, spoločnosť vykonávajúca
používajú štandardné
externú podporu a prevádzku webových stránok
zmluvné doložky

bežné osobné údaje - fotografie a
vieozáznamy

5 rokov

osoby, ktorým majú byť doručované newslletre,
pozvánky a ponuky na služby CVTI SR na základe
súhlasu

bežné osobné údaje

v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z.
o elektronických komunikáciách sme povinní
uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je
preukázateľný súhlas účastníka/ užívateľa
zaznamenaný, a to po dobu najmenej štyroch
rokov od odvolania súhlasu účastníkom/
užívateľom

externí poskytovatelia služieb v oblasti
marketingových činností

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

predzmluvný a zmluvný vzťah

bádatelia

bežné osobné údaje (bádateľský list)

v zmysle Registratúrneho plánu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

Evidencia návštev bádateľov, ktorým sa
sprístupňujú zbierkové predmety

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - múzeum v súlade so
zákonom o múzeách a galériách odborne spravuje zbierkové predmety,
vedecky ich skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia,
poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami
múzejnej komunikácie

bádatelia

bežné osobné údaje (údaje o sprístupnení
bádateľovi - Kniha návštev)

v zmysle Registratúrneho plánu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

Evidencia konzultačnej činnosti zamestnancov
múzea

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - múzeum ako
špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou a v súlade so
zákonom o múzeách a galériách vykonáva koordinačné,
metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej
špecializácie

bádatelia a zamestnanci múzea

bežné osobné údaje (zamestnanci evidujú
bádateľom poskytované konzultácie v rámci
vykonávania vzdelávacej a informačnej
činnosti)

v zmysle Registratúrneho plánu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

účastníci podujatia

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

schválené Komisiou

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

78

Komunikácia s bádateľom

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: vzájomná spolupráca,
informačná podpora bádateľa a spätná väzba v súvislosti
s bádaním či poskytnutou konzultáciou bádateľovi

bádatelia

kontaktmé údaje

v zmysle Registratúrneho plánu

poskytovateľ komunikačných služieb
Microsoft Corporation

79

Vedecko-výskumná činnosť (múzeum)

Splnenie úlohy realiovanej vo verejnom záujme - v rámci tejto
činnosti sa dopĺňa vedomostný systém múzea, vrátane úpravy
záznamov v odbornej evidencii zbierkových predmetov

bádatelia

bežné osobné údaje o téme a účele štúdia,
väzbe na zamestnávateľa či školu bádateľa
ako aj o autorstve k výstupu bádateľskej
činnosti

v zmysle Registratúrneho plánu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR
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Ochrana zbierkových predmetov

Splnenie úlohy realiovanej vo verejnom záujme - múzeum v
zmysle zákona zodpovedá za bezpečnosť zbierkových predmetov

bádatelia

bežné osobné údaje týkajúce sa prístupu a
manipulácie bádateľa so zbierkovými
predmetmi

v zmysle Registratúrneho plánu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako
ústredný orgán štátnej správy pre oblasť
ochrany kultúrneho dedičstva; v odôvodnených
prípadoch môžu byť príjemcom orgány činné
v trestnom konaní, súd, advokát

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR
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Vykonanie opatrení v súvislosti s ponukou
záujemcu o poskytnutie predmetov do zbierky

predzmluvné vzťahy

darcovia zbierkových predmetov do múzea

bežné osobné údaje

do uzatvorenia darovavej zmluvy

MK SR

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

zmluvné vzťahy

darcovia zbierkových predmetov do múzea

bežné osobné údaje

v zmysle Registratúrneho plánu

MK SR

neprenášajú sa OÚ

Interná politika ochrany osobných
údajov v CVTI SR

82

83

Plnenie darovacej zmluvy

Komunikácia s darcom

oprávený záujem prevádzkovateľa - mať možnosť požiadať darcu
o doplňujúce informácie k darovaným predmetom ako aj pozvať
ich na podujatia, v rámci ktorých sa sprístupňujú darované
predmety

darcovia zbierkových predmetov do múzea

kontaktné údaje

v zmysle Registratúrneho plánu

poskytovateľ komunikačných služieb
Microsoft Corporation

prenos do USA Microsoft Corporation
(poskytovateľ
softvérových produktov Interná politika ochrany osobných
a komunikačných
údajov v CVTI SR
služieb) - štandardné
zmluvné doložky
schválené Komisiou

