
 

 

  

Zásady spracúvania osobných údajov na internetovej stránke 

www.biomedcentrum.sav.sk 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že ochrana osobných údajov je pre Biomedicínske centrum Slovenskej 

akadémie vied, v. v. i. (ďalej len „BMC SAV, v. v. i.“) veľmi dôležitá, dovoľujeme si Vám týmto poskytnúť 

informácie o podmienkach spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré v súvislosti s návštevou 

internetovej stránky BMC SAV, v. v. i. (www.biomedcentrum.sav.sk) spracúvame v zmysle 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 ruší smernica 95/46/ES o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom osobných údajov je: 

 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 50073869 

(ďalej len „BMC SAV, v. v. i.“ alebo Prevádzkovateľ“) 

 

Zodpovedná osoba: gdpr.bmc@savba.sk 

 

Osobné údaje 

 

Osobnými údajmi sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov všetky údaje týkajúce sa 

identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo 

alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je 

napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na 

základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú 

identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu 

identitu alebo sociálnu identitu. 

 

BIOMEDICÍNSKE CENTRUM  
Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
 



Osobným údajom nie sú anonymné alebo agregované údaje, vrátane údajov, ktoré od začiatku 

alebo na základe vykonania spracovania nemožno spojiť s určitou osobou, ale jedná sa o výsledok 

vzniknutý súhrnom množstva jednotlivých informácií 

 

Základné zásady spracúvania osobných údajov  

 

BMC SAV, v. v. i. spracúva všetky osobné údaje v súlade s GDPR,  zákonom o ochrane osobných 

údajov, a inými platnými právnymi predpismi. BMC SAV, v. v. i. dodržiava nasledovné základné zásady 

spracúvania Vašich osobných údajov: 

Zásada správnosti – BMC SAV, v. v. i. spracúva iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj 

aktualizované 

Zásada minimalizácie údajov – BMC SAV, v. v. i. spracúva iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania 

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – BMC SAV, v. v. i. spracúva osobné údaje vždy 

zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne 

Zásada integrity a dôvernosti – BMC SAV, v. v. i. spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje ich 

primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a 

náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo 

organizačných opatrení. 

Zásada minimalizácie uchovávania – BMC SAV, v. v. i. uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje 

identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú 

Zásada obmedzenie účelu – BMC SAV, v. v. i. získava osobné údaje na konkrétne určené, výslovne 

uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným 

účelom ich spracúvania 

 

Spracúvanie osobných údajov pri návšteve Internetovej stránky 

 

Osobné údaje návštevníkov internetovej stránky BMC SAV, v. v. i. (www. biomedcentrum.sav.sk) 

používame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na prevádzkovanie tejto internetovej stránky. BMC 

SAV, v. v. i. zhromažďuje len osobné údaje, ktoré Váš internetový prehliadač automaticky prenáša a 

dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, 

dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, internetová stránka, z ktorej sa uskutočňuje 

prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho 

prevádzkovateľa prístupu na internet. 

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, zabezpečenie 

hladkého pripojenia na internetovú stránku a zabezpečenie pohodlného používania Internetovej 

stránky BMC SAV, v. v. i.. 

 

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nakoľko 

spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie internetovej stránky BMC SAV, 

v. v. i.. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani 

zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné internetovú stránku BMC SAV navštíviť 

a plnohodnotne využívať.  

 

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné 

údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu. 



 

Cookies 

 

BMC SAV, v. v. i. používa na monitorovanie svojej internetovej stránky analytický nástroj, ktorý 

pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú túto internetovú stránku. Pri prehliadaní 

internetovej stránky BMC SAV, v. v. i. systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s 

návštevou (napr. čas strávený na našej internetovej stránke, prehliadanie údajov, odchod z internetovej 

stránky atď.), ale tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka a teda vo všeobecnosti nemajú 

žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie 

ergonomického dizajnu internetovej stránky BMC SAV, v. v. i., na vytváranie užívateľsky prijateľnej 

internetovej stránky a na zvýšenie zážitku návštevníkov internetovej stránky BMC SAV, v. v. i. 

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo 

automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie 

ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov 

pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa uskutočňuje na základe 

oprávneného záujmu BMC SAV, v. v. i.. 

 

Odmietnutie cookies je na slobodnej vôli konkrétneho návštevníka internetovej stránky BMC 

SAV, v. v. i. Súbory cookies môžete vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby 

prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám 

cookies. 

 

V prípade poskytnutia súhlasu s používaním súborov cookies na základe referencie (tzv. cookie 

banneru) na internetovej stránke BMC SAV, v. v. i. je právnym základom spracovania Vašich osobných 

údajov pri dotknutých cookies Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

Údaje prenášané pomocou cookies sa spracúvajú len po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie 

vyššie opísaného účelu ich používania. Hneď ako údaje prenášané cookies už nie sú potrebné, budú 

vymazané. 

 

 

Práva dotknutých osôb 

V súlade s  GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva 

dotknutých osôb: 

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 ak BMC SAV, v. v. i. spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu, máte 

právo kedykoľvek tento súhlas odvolať 

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní 

vrátane profilovania 

 máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré 

o je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a 



o má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú 

 Vaše právo zahŕňa: 

o právo na ľudský zásah zo strany BMC SAV, v. v. i. 

o právo vyjadriť Vaše stanovisko 

o právo napadnúť takéto rozhodnutie 

 výnimky z tohto práva sú možné v prípade ak je rozhodnutie: 

o nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy 

o povolené právom Únie alebo členského štátu 

o založené na výslovnom súhlase 

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

 máte právo u BMC SAV, v. v. i. namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v nasledujúcich 

prípadoch 

o ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem 

alebo oprávnený záujem 

o ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

 máte právo od BMC SAV, v. v. i. získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu 

prevádzkovateľovi za súčasného splnenia týchto podmienok 

o spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a 

o spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami 

o požadované osobné údaje by sa mali týkať dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré 

táto osoba poskytla 

o uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích 

strán 

 v rámci tohto práva môžete: 

o získať svoje osobné údaje od  BMC SAV, v. v. i. v štruktúrovanom, bežne používanom 

a strojovo čitateľnom formáte 

o žiadať priame poskytnutie Vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 máte právo od BMC SAV, v. v. i. žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, 

o ak ste u BMC SAV napadli správnosť osobných údajov 

o ak spracúvanie, ktoré BMC SAV, v. v. i. vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania 

žiadate obmedzenie ich použitia 

o ak BMC SAV, v. v. i. už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

o ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým 

je verejný záujem alebo oprávnený záujem 

 

Právo na výmaz osobných údajov 

 máte právo si u BMC SAV, v. v. i. uplatniť vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený jeden 

z týchto dôvodov 

o Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali 

o odvolali ste súhlas so spracúvaním 



o využili ste právo namietať a BMC SAV, v. v. i. vyhovelo 

o Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne 

o ide o právnu povinnosť BMC SAV, v. v. i. vymazať Vaše údaje 

o Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

 

Právo na opravu osobných údajov 

 máte právo od BMC SAV, v. v. i. žiadať opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne 

/alebo neúplné. 

 

Právo na prístup k osobným údajom 

 máte právo od BMC SAV, v. v. i. žiadať 

o vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané 

o prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám 

o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás BMC SAV, v. v. i. spracúva 

o informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

 opätovnej žiadosti o kópiu môže BMC SAV, v. v. i. účtovať primeraný poplatok 

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

 ako dotknutá osoba máte právo Úradu na ochranu osobných údajov SR podať návrh na začatie 

konania o ochrane osobných údajov 

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom 

 ako dotknutá osoba máte právo vyžiadať si potvrdenie od BMC SAV, v. v. i. o tom, či sa 

spracúvajú Vaše osobné údaje. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo požiadať o prístup k 

osobným údajom, ktoré o Vás BMC SAV, v. v. i.  spracúva, vrátane súvisiacich informácií. 

 

Spôsob uplatnenia práv 

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť: 

a) písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu:  

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia  

Dúbravská cesta 9 

845 05 Bratislava 

Slovenská republika 

b) elektronicky na e-mailovej adrese gdpr.bmc@savba.sk 

c) telefonicky na tel. č.: + 421 2 59302 469 

 

 

 

 


