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Záznam o spracovateľských činnostiach 
Prevádzkovateľ: CSPV SAV , Šancová 56, 811 05 Bratislava  , telefón: +421 (2) 524 950 62, mail: progasis@savba.sk| http:/cspv.sav.sk/   IČO: 00596795 

Zodpovedná osoba: Ing. Lenka Šťavová, mail: zodpovednaosobacspvpu@savba.sk, prognostický ústav 

P. č. Účel spracúvania 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategória príjemcov Kategórie OÚ 

Lehota na výmaz 
OÚ 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnosť 
spracúvania 

1. výber zamestnancov uchádzači o 
zamestnanie 

výberová komisia bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

2. Evidencia uchádzačov Fyzické osoby 
uchádzajúce sa o 
zamestnanie 

Výberová komisia bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

3. plnenie povinností 
zamestnávateľa 
súvisiacich s 
pracovnoprávnym 
vzťahom a obdobným 
vzťahom 

zamestnanci, 
bývalí 
zamestnanci, 
rodinní príslušníci 
zamestnancov,  

zamestnanci, 
zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány 
štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti, 
dodávatelia,  

bežné osobné 
údaje, 
osobitná 
kategória 
osobných 
údajov,  

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV,                                      
70 rokov  

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

4. Voľba kandidátov do 
snemu 

Fyzické osoby 
z radov rektorov 
VŠ, predsedovia 
priemyselných 
zväzov a pod. 

Prevádzkovateľ 
snemu SAV 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

5. kopírovanie úradných 
dokladov 

zamestnanci subjekty , ktorým 
poskytnutie OU 
vyplýva zo zákona 

bežné osobné 
údaje 

podľa reg. 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 
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P. č. Účel spracúvania 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategória príjemcov Kategórie OÚ 

Lehota na výmaz 
OÚ 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnosť 
spracúvania 

6. Spracovanie obchodnej a 
účtovnej agendy 

dodávatelia, 
odberatelia, 
účastníci 
obchodného 
vzťahu 

kontrolné orgány 
štátu, subjekty a 
inštitúcie, ktorým 
poskytnutie vyplýva 
Zo zákona, 
oprávnené orgány 
Štátu, ak poskytnutie 
údajov prebieha na 
základe zákonnej 
povinnosti 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

7. fakturácia odberatelia prevádzkovateľ Bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

8. centrálna evidencia 
zmlúv / zverejňovanie 
zmlúv 

účastníci 
zmluvného 
vzťahu 

prevádzkovateľ, 
Centrálny register 
zmlúv 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

9. podklady k štrukturálnym 
fondom 

zamestnanci 
ústavu, vysokých 
škôl - 
zamestnanci 
partnerov 
projektu 

Oprávnené orgány 
štátnej správy, 
Ministerstvá, 
výskumná agentúra 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 
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P. č. Účel spracúvania 
Kategórie 
dotknutých osôb 

Kategória príjemcov Kategórie OÚ 
Lehota na výmaz 
OÚ 

Označenie tretej 
krajiny alebo 
medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnosť 
spracúvania 

10. zahraničné služobné 
cesty 

žiadatelia o 
vycestovanie v 
rámci výmenných 
pobytov 

prevádzkovateľ bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
vykonáva na 
základe 
zmluvného 
vzťahu 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

11. Medzinárodné 
akademické dohody – 
prijatie a vyslanie 
vedeckých pracovníkov, 
rokovania 
s medzinárodnými 
partnermi  a dohody 
o medzinárodnej 
spolupráci 

Fyzické osoby – 
osoby konajúce 
v mene za 
účastníka dohody 
o medzinárodnej 
spolupráci 

Partnerské 
organizácie v rámci 
medzinárodnej 
dohody 
(medziakademické 
dohody), oprávnená 
cestovná agentúra, 
prevádzkovateľ, 
súdy, orgány činné 
v trestnom konaní 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
vykonáva na 
základe 
zmluvného 
vzťahu 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

12. vedecké projekty (bez, s 
zahraničnou účasťou, 
APVV, VEGA, a iné) 

uchádzači o 
štipendium, 
žiadatelia o grant, 
hodnotitelia 
projektov 

oprávnené štátne 
inštitúcie na základe 
zákonnej povinnosti, 
prevádzkovateľ, 
partnerské 
organizácie v rámci 
medzinárodnej 
dohody,  

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos do krajín 
zaručujúcich 
primeranú 
úroveň ochrany 
podľa Nariadenia 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

13. ubytovanie zahraničných 
hostí 

žiadatelia zo 
zahraničia 

prevádzkovateľ bežné osobné 
údaje 

podľa reg. 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 
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P. č. Účel spracúvania 
Kategórie 
dotknutých osôb 

Kategória príjemcov Kategórie OÚ 
Lehota na výmaz 
OÚ 

Označenie tretej 
krajiny alebo 
medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnosť 
spracúvania 

14. zmluvné vzťahy s 
dodávateľmi 

zamestnanci 
dodávateľov - 
kontaktné osoby, 
partneri v 
obchodnom 
vzťahu 

oprávnené štátne 
inštitúcie na základe 
zákonnej povinnosti, 
prevádzkovateľ, 
Centrálny register 
zmlúv 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

15. Poskytovanie 
kompenzačného 
príspevku 

Uchádzači 
o kompenzačný 
príspevok 

Členovia komisie bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

16. Prerozdelenie štipendií 
pre doktorandské štúdia 
v dennej forme 

Doktorandi 
v dennej forme 
štúdia 

prevádzkovateľ bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

17. podateľňa a evidencia 
pošty 

príjemcovia a 
odosielatelia 
pošty 

subjekty, ktorým 
poskytnutie OÚ 
vyplýva zo zákona 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

18. Evidencia majetku Fyzické osoby – 
zástupcovia 
subjektov 
odovzdávajúcich 
majetok do 
správy 

Oprávnený subjekt, 
súdy, orgány činné 
v trestnom konaní 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

19. Informovanie verejnosti 
masovokomunikačnými 
prostriedkami 

Zamestnanci, 
dotknuté osoby 
z akad. Obce, 
obchodní partneri 

Masovokomunikačné 
prostriedky 

bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 
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P. č. Účel spracúvania 
Kategórie 
dotknutých osôb 

Kategória príjemcov Kategórie OÚ 
Lehota na výmaz 
OÚ 

Označenie tretej 
krajiny alebo 
medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnosť 
spracúvania 

20. zadávanie zákaziek a 
realizácia verejných 
obstarávaní 

účastníci konania 
a iné osoby, ktoré 
vystupujú v 
konaní 

oprávnené štátne 
inštitúcie na základe 
zákonnej povinnosti 

bežné osobné 
údaje 

10 rokov, resp. 
počas trvania 
zmluvy 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

21. vyhotovovanie 
prezentačných 
materiálov, časopis, 
konferencie 

fyzické osoby, 
ktoré sú 
vyobrazené na 
prezentačných 
materiáloch 

verejnosť, iný 
oprávnený subjekt 

fotografia, 
bežné osobné 
údaje 

do splnenia účelu prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

22. spracovanie agendy 
doktorandov 

doktorandi prevádzkovateľ bežné osobné 
údaje 

podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 

23. Poskytovanie odborných 
služieb odberateľom 

Podrobnejšie str. 6 podľa 
registratúrneho 
poriadku CSPV 
SAV 

prenos sa 
neuskutočňuje 

dokumentácia 
systému ochrany 
osobných údajov 
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Vedecké a výskumné účely, projekty 

1.Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR 
v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 

Právny základ a účel : 
a) Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
b) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
c) Čl . 89 GDPR  

 

Ktoré kategórie osobných údajov spracúvame? 

• Bežné osobné údaje rozdeľujeme na identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, rodné číslo, ...), kontaktné 
údaje (najmä adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mail adresa, telefónne číslo, ...), prevádzkové údaje (najmä údaje o 
pracovnom čase, pracovná funkcia, identifikačné číslo, heslo, prístupový kód, príslušnosť k organizácii, ...), identifikátory ekonomickej identity 
(najmä údaje o mzde, číslo bankového účtu, bankové spojenie, ...). 

Od koho získavame osobné údaje? 

• Od orgánov verejnej moci - MH SR 

• priamo od dotknutých osôb 

• z verejne prístupných zdrojov (najmä registrov) 

Komu sprístupňujeme osobné údaje? 

Osobné údaje fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, najmä: 
 

• zamestnancom MH SR a prizvaným osobám, 

• osobám, ktoré prevádzkovateľ poveruje vykonaním jednotlivých úkonov, 

• poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory. 

 


