VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel. 02/4342 0973, email vudpap@vudpap.sk
VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................
Bydlisko: ………....................………………........……...........................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................... ..........................................
V zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 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 údajov) svojim podpisom
potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spracúval osobné údaje môjho dieťaťa
v rozsahu uvedenom v § 11, ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom ďalšieho spracúvania výsledkov vyšetrení v rámci vedeckého výskumu a vývoja, pričom spracúvanie a uchovávanie
osobných údajov je vykonávané len v elektronickej forme v informačnom systéme .KomposyT.
Používateľ informačného systému KomposyT( organizácia):
.........................................................................................................................................................................................................................
Svoj súhlas dávam na dobu plnenia vyššie popísaného účelu.
Som si vedomý/á svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré určujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb a že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať.

V ..........................................

dňa: ......................................

.......................................................................
podpis rodiča (zákonného zástupcu)

Prehlásenie prevádzkovateľa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oznamuje, že:
- v zmysle článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov poveril dohľadom nad ochranou práv dotknutých osôb (výkonom
funkcie zodpovednej osoby) spoločnosť LVM Consulting, s.r.o.,
- zverejnil na svojej webovej stránke http://www.vudpap.sk/sk/gdpr/ všetky povinné informácie vyplývajúce zo všeobecného
nariadenia o ochrane údajov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v informačnom systéme KomposyT
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:
Sídlo:
IČO:
Kontaktné údaje:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
00681385
(+421 2) 4342 0973, vudpap@vudpap.sk

Kategórie spracúvaných 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).
Účel spracúvania:
Všetky osobné údaje, ktoré získavame a uchovávame v IS KomposyT sú potrebné pre vypracovanie výstupov z práce s deťmi na
výskumné a experimentálne účely.
Právny základ:
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov Vás a Vašich detí je Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Kategórie príjemcov:
osobné údaje sa neposkytujú žiadnym príjemcom.
Doba uchovávania:
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:
požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás a Vašom dieťati spracúva a tiež prístup k týmto údajom,
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,
požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak:
• napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
• 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 (vudpap@vudpap.sk) alebo telefonicky (+421 2 4342 0973).

