Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ:
Názov: Ústav informatiky SAV
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Zastúpený riaditeľkou: Ing. Ivanou Budinskou, PhD.
Zodpovedná osoba: Helena Horváthová Tel. 02/59411216, email: helena.horvathova@savba.sk
Dotknutá osoba: Priezvisko a meno, titul:

Osobné číslo:

Zamestnávateľ ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. informuje týmto zamestnanca
ako dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov na základe zákonnej povinnosti z dôvodu
pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu a o prípadnom spracúvaní osobných údajov
rodinných príslušníkov a osôb žijúcich s dotknutou osobou v spoločnej domácnosti /ak sú potrebné na
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa/.
Toto spracúvanie spočíva v splnení zákonnej povinnosti zamestnávateľa na sociálne a zdravotné
zabezpečenie zamestnanca, povinnosti voči Daňovému úradu, ďalších zákonných povinností v zmysle
Zákonníka práce v platnom znení, Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom
záujme, Zákona o výkone prác vo verenom záujme, Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, Zákona
o SAV, Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákona o BOZP, Zákona o službách
zamestnanosti, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a taktiež na akademické
a literárne účely a na propagáciu výsledkov činnosti /vrátane fotografií/ súvisiace s pracovnoprávnym
vzťahom zamestnanca a na základe oprávneného záujmu zamestnávateľa.
Osobné údaje sú spracúvané aj na účely evidencie dochádzky, majetku, pošty, poskytovania
stravných lístkov, poskytovania príspevkov na rekreáciu, vykonávania zrážok zo mzdy, na účely
pracovných ciest /v niektorých prípadoch aj do tretích krajín ak to vyplýva z účasti zamestnanca na
pracovnej ceste súvisiacej s jeho prácou/ a pri účtovných operáciách prevádzkovateľa. Na vyžiadanie
sa osobné údaje poskytnú na základe zákonnej povinnosti tretím osobám v rámci exekučnej činnosti,
súdnych sporov, auditov, inšpekcií či kontrol. Archiváciu a uchovávanie osobných údajov vykonáva
prevádzkovateľ v zmysle platných predpisov v minimálne potrebnom rozsahu a lehote.
Zoznam spracúvaných osobných údajov ako aj ich ochrana sú uvedené v Smernici o spracúvaní
osobných údajov. Spracúvaním nie sú dotknuté práva dotknutej osoby t. j. právo na prístup, opravu,
výmaz, presnosť, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov.
Osobné údaje sú spracúvané zákonne, bezpečne, spravodlivo, transparentne, primerane a
v rozsahu zodpovedajúcom účelu. Spracúvanie nenarúša vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej
osoby a je v súlade s nariadením GDPR platným od 25.5.2018.
V Bratislave, dňa

.........................................................
podpis dotknutej osoby

