
   
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 (ďalej aj „GDPR“) 

 
Prevádzkovateľ: 
Názov: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
IČO: 00681385 
Kontaktné údaje: (+421 2) 4342 0973, vudpap@vudpap.sk  
 

 
 
Poskytujeme komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom a žiakom, vrátane  detí/žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie 
školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú. Pri týchto činnostiach 
spracúvame osobné údaje Vás, ako zákonných zástupcov a Vašich detí a to nasledovne: 
 
Kategórie osobných údajov: 
Dieťa: bežné osobné údaje ale aj údaje osobitnej kategórie osobných údajov ako napríklad 
údaje týkajúce sa fyzického a duševného zdravia, anamnestické informácie o dieťati a rodine. 
Zákonný zástupca: bežné osobné údaje a v určitých prípadoch aj údaje osobitnej kategórie 
osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia). 
 
Účely spracúvania osobných údajov  
 
Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú potrebné pre: 

• diagnostiku a porozumenie aktuálnym potrebám Vášho dieťaťa, 
• navrhnutie vhodnej komplexnej starostlivosti pre Vaše dieťa, 
• poskytnutie vhodnej komplexnej starostlivosti pre Vaše dieťa. 
• spracovanie výstupov z práce s deťmi na výskumné a experimentálne účely, 
• tvorbu publikačných a informačných materiálov VÚDPaP, 
• prezentáciu aktivít VÚDPaP a jeho organizačných útvarov na webovom sídle. 

 
Právny základ 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov Vás a Vašich detí je Váš výslovný súhlas 
so spracúvaním osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V prípade neposkytnutia 



alebo odvolania súhlasu však nemôžeme ďalej poskytovať Vášmu dieťaťu multidisciplinárnu 
starostlivosť. 
 
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 
 
a) zákonný zástupca dieťaťa, 
b) inštitúcie oprávnené zo zákona (napr. školy a školské zariadenia, ÚPSVaR), 
c) ak ste dali súhlas na spracúvanie osobných údajov pre výskumné účely, zamestnanci vecne 

príslušných rezortných inštitúcií, participujúci na činnosti integrovaného poradenského 
systému, pokiaľ o to požiadajú v záujme plnenia svojich odborných úloh. 

 
Doba uchovávania osobných údajov 
 
Osobné údaje uchovávame do uplynutia účelu ich spracúvania, odvolania Vášho súhlasu, alebo 
20 rokov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Ako dotknutá osoba máte právo od VÚDPAP: 
 
a) požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás a Vašom dieťati spracúva a tiež prístup 

k týmto údajom,  
b) požadovať opravu neaktuálnych a neúplných osobných údajov Vás a Vašich detí, 
c) požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas,  ak už nie sú potrebné na 

účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne, 
d) požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak ste nám ich poskytli 

na základe výslovného súhlasu, 
e) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak: 

• napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich 
správnosť, 

• je spracúvanie nezákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a 
namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia, 

•  VÚDPAP už Vaše údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujte ich Vy na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 
Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to a ak Vám 
nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Voči VÚDPAP 
si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými 
prostriedkami - emailom, alebo telefonicky  na t. č.: +421 2 4342 0973.  


