Vážení účastníci súťaže,
v záujme informovania verejnosti zverejňujeme výsledky súťaže, zoznam výhercov výtvarnej/
grafickej/ video súťaže vyhlásenej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (v rozsahu meno a
priezvisko víťaza, umiestnenie, mesto z ktorého pochádza, názov školy, názov diela) ako aj fotografiu
diela a fotografiu víťaza s dielom. Prosím prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
na tento účel.
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. Prevádzkovateľ: 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
2. Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk
3. Účel spracúvania: informovanie verejnosti o podujatiach a dianí v oblasti vedy, výskumu a
techniky zverejňovaním údajov (vrátane fotografií) na webových stránkach prevádzkovateľa
a na sociálnych sieťach
4. Právny základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.
V zmysle Štatútu CVTI SR je poslaní prevádzkovateľa prispievať k rozvoju vedy, techniky
a vzdelávania a to o.i. aj popularizáciou vedy a techniky. Prevádzkovateľ plní funkciu
Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
5. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov od zverejnenia
6. Údaje účastníkov súťaže (výhercov) zverejňujeme na našich webových stránkach ako aj na
sociálnych sieťach, na ktorých máme vytvorený profil (YouTube, Instagram, Facebook).
Príjemcami sú návštevníci našich webových stránok, užívatelia sociálnych sietí, spoločnosť
vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok a nasledovní prevádzkovatelia
sociálnych sietí:
- prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagram ( Meta Platforms
Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
- prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Írsko).
7. Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou
ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
8. Pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online
aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, YouTube) dochádza k prenosu údajov do
Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje
primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo
Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania
ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia
Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu
EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné
zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:
Facebook:
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en
9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
10. Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
• právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným
údajom a informácie 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. Prevádzkovateľ musí 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 prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo
dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade
s čl. 17 GDPR.
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
• právo namietať podľa čl. 20 GDPR.
11. Dotknuté osoby majú právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
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.

