
 
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľa a Vášho zamestnávateľa, Vám ako 

dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto 

poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 zo dňa 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) (ďalej len „GDPR“). 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie so sídlom: 

Cyprichova 42 

831 05 Bratislava 

IČO: 00681385 

Ako Váš potenciálny zamestnávateľ, spracúva Vaše osobné údaje (ďalej len „OÚ“) 

nasledovne: 

Kategórie OÚ: 

 titul, meno, priezvisko, 

 kontaktné údaje, 

 údaje uvedené v motivačnom liste a životopise. 

Účely spracúvania osobných údajov: 

 evidencia uchádzačov o zamestnanie počas konkrétneho výberového konania, 

 evidencia uchádzačov o zamestnanie v databáze. 

Právny základ: 

 predzmluvný vzťah, 

 súhlas (v prípade evidencie uchádzača v databáze uchádzačov o zamestnanie). 

Príjemca OÚ: 

 žiadni 



Prenos osobných údajov do tretej krajiny 

 VÚDPAP ako prevádzkovateľ, nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. 

Dĺžka uchovávania OÚ:  

 do ukončenia výberového konania, 

 v prípade udelenia súhlasu na zaradenie do evidencie v databáze uchádzača o 

zamestnanie - 3 roky. 

Vaše práva 

V zmysle GDPR Vám patrí právo na: 

 prístup k Vašim osobným údajom, ktoré zahŕňa právo na získanie potvrdenia o tom, či 

o Vás spracúvame OU a ak áno, právo získať informácie o spracúvaní týchto údajov 

(účel spracúvania, kategórie OÚ, ich príjemcovia, dĺžka uchovávania, zdroj OÚ atď.), 

 opravu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov a na ich prípadné 

doplnenie (v závislosti od typu spracúvania), 

 obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak: 

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

správnosť, 

o spracúvanie je protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných 

údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia, 

o my už Vaše údaje nepotrebujeme ale potrebujte ich Vy na preukázanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

 vymazanie Vašich osobných údajov (ak nie je splnený niektorý z dôvodov čl. 17 ods. 3 

GDPR), v prípadoch, že osobné údaje: 

o už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali, 

o sa spracúvali nezákonne, 

o musia byť vymazané, aby sa splnila naša zákonná povinnosť, 

 právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, 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 na personalne@vudpap.sk alebo ústne u zodpovednej osoby na personálnom 

odbore.  
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