
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zmluvného partnera 
 
V súlade s Nariadením 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 
(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vás týmto informujeme o spôsobe 
spracúvania Vašich osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „ISRK“) – občianske 
združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o združovaní občanov“) so sídlom Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO: 
31772412, reg.: MV SR: VVS/1-900/90-12628.  
 
Zodpovedná osoba: neurčená. Ak  nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich 
osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu srk@srk.sk.   
 
Dotknutá osoba: zmluvný partner. 
 
Spracúvané osobné údaje: osobné údaje zmluvného partnera (jeho kontaktnej osoby) ako 
dotknutej osoby a to najmä titul(y), meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, adresa miesta 
podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo, ďalšie fakturačné údaje. 
 
Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených vyššie je nevyhnutné na plnenie zmluvných 
záväzkov ISRK voči Vám.  

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás v rámci našich predzmluvných 

vzťahov, výkonu práv a plnenia povinností vyplývajúcich z už uzavretých zmlúv.  

Poskytovanie Vašich osobných údajov: osobné údaje zmluvného partnera ako dotknutej osoby 

zverejňujeme v primeranom rozsahu na webovom sídle a sú poskytované tretím osobám, 

pokiaľ to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.  

 
Účely spracúvania osobných údajov: osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie 
spracúvame na účely: 
1) komunikácie so zmluvným partnerom; 
2) realizácie predzmluvných vzťahov; 

3) identifikácie zmluvnej strany; 

4) výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy; 

5) vedenia účtovníctva. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
1) bez vášho súhlasu – z dôvodu plnenia našich zmluvných povinností voči Vám; 
2) bez vášho súhlasu - na základe plnenia našej zákonnej povinnosti, napr. na účely vedenia 

účtovníctva. 
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Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania zmluvy a predzmluvných vzťahov, po 
skončení platnosti zmluvy budú tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas 
stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákonom o účtovníctve). 
 
Automatizované rozhodovanie: na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude 
automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknuté osoby. 
 
Správnosť: dbáme o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Ste 
povinný poskytnúť nám vždy len správne, pravdivé a aktuálne údaje (vrátane povinnosti 
informovať nás o zmene spracúvaných osobných údajov).  
 
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov: 

• Právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje 
spracúvané); 

• Právo na opravu; 

• Právo na vymazanie (zabudnutie) podľa individuálneho posúdenia, či  sú splnené zákonné 
podmienky; 

• Právo na obmedzenie spracúvania; 

• Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť 
žiadne zákonné prekážky); 

• Právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu SRK a ISRK, môžete tak 
urobiť zaslaním e-mailu na adresu: srk@srk.sk; 

• Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, ak sa cítite priamo dotknutý na svojich právach na ochranu osobných údajov. 
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