VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

Informácia o spracúvaní osobných údajov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016
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
len „nariadenie“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s účinnosťou od 25.05.2018, poskytujeme
dotknutej osobe nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:
Prevádzkovateľ:
sídlo:
IČO:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,
00 156 850

(ďalej aj „VÚVH“ alebo „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: písomne na e-mailovej adrese podatelna@vuvh.sk alebo
na adrese Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava alebo telefonicky na
tel. č.: 02/59 343 336.
Zodpovedná osoba: písomne na e-mailovú adresu osobneudaje@vuvh.sk alebo poštou na
adresu Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Právny základ a účely spracúvania osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, doba uchovávania OÚ
Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie je na účely výberového
konania organizovaného prevádzkovateľom, na účely vedenia evidencie uchádzačov o
zamestnanie a na vykonanie nevyhnutných opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe
žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Osobné údaje nebudú
poskytnuté tretej osobe, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom. Osobné údaje spracúvané na účely výberového konania a na účely
vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie budú uchovávané po dobu 6 mesiacov od
zaevidovania. Po skončení výberového konania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v
prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy budú nadväzne využívané na
pracovnoprávne účely a následne uchovávané po dobu trvania jednotlivých účelov
spracúvania.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa v súčasnosti
neuskutočňuje.
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Informácia o právach dotknutej osoby
Právo na informáciu o spracúvaní osobných údajov
Ide o základnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo od
prevádzkovateľa získať informáciu v rozsahu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú.
Právo na prístup k osobným údajom spočíva v existencii práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby.
Právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o
ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej
podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.
Právo na opravu osobných údajov v prípade neaktuálnosti, nepresnosti či zmeny osobných
údajov, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov (napr. formou poskytnutia
doplnkového vyhlásenia) .
Právo na výmaz/vymazanie ( tzv. „právo byť zabudnutý“).
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na
Vašu žiadosť vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či
sú splnené podmienky, pretože prevádzkovateľ osobných údajov môže mať zákonnú
povinnosť, či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať, ak prevažuje nad záujmami
dotknutej osoby.
Obmedzenie spracúvania osobných údajov
V prípade takejto požiadavky sa spracúvanie osobných údajov obmedzí výhradne pre
najnutnejšie zákonné dôvody alebo sa spracúvanie osobných údajov zablokuje.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej
spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú
brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
Právo namietať proti spracúvaniu, vrátane namietania proti profilovaniu, ak sa vykonáva
V prípade, ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov
vykonávame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi
predpismi.
V zmysle platných právnych predpisov dotknutá osoba môže vzniesť námietku aj
proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, proti spracúvaniu osobných údajov na
účely priameho marketingu a proti profilovaniu, ktoré však VÚVH ako prevádzkovateľ
osobných údajov nevykonáva.
Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov
S podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na
dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
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Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.:
+421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej
osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo
kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi preukázateľnými spôsobmi:
a) mailom na adresu podatelna@vuvh.sk alebo osobneudaje@vuvh.sk,
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Prehľad právnych predpisov upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov od
25.05.2018:
Nariadenie 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 osobných údajov)
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 a 14 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 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) a v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke
www.vuvh.sk v sekcii Informačný servis/osobné údaje, link http://www.vuvh.sk/?lid=48.
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