
Akademické     Centrum      Výskumu     Autizmu  
 
 

Fyziologický ústav Lekárska fakulta, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
tel. 02/90119  517, acva@acva.com 

http://www.acva.sk 
 
 
 

1 
 

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby 
 
Na základe čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“ si Vás dovoľujeme 
informovať o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov v informačných 
systémoch Akademického centra výskumu autizmu (ďalej len „ACVA“). 
 
1.  

1. Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav, Lekárska fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislava, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, 
kontaktné údaje: email: acva@acva.sk, tel. 02 90119 517  
(ďalej len “Prevádzkovateľ)  
v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje 
fyzických osôb, a to: 
a. dieťaťa  prihláseného na diagnostiku u prevádzkovateľa  
b. jeho zákonných zástupcov a splnomocnených zástupcov 

 (ďalej len „Dotknutá osoba“) 
2. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné 

informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov 
v Informačných systémoch Prevádzkovateľa, ako aj informácie o právach, ktoré 
dotknutým osobám prislúchajú. 

2. 
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom: 

- projektu zameraného na výskum porúch autistického spektra (PAS) bližšie 
špecifikovaných v dokumente Informácia pre účastníka projektu - dieťa s PAS 
(ďalej len „Informovaný súhlas“) 
- prihlásenia dieťaťa na diagnostiku v ACVA (meno a priezvisko dieťaťa, dátum 
narodenia dieťaťa,  meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa, telefonický 
a emailový kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa) 
- kontaktovania zákonného zástupcu dieťaťa na základe vyplnenie kontaktného 
formulára uverejneného na web stránke http://www.acv.sk (meno a priezvisko 
zákonného zástupcu dieťaťa, telefonický a emailový kontakt na zákonného 
zástupcu dieťaťa). 
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2. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva: 
 . vo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom 

a. Právo na opravu 
b. Právo na výmaz, byť zabudnutý 
c. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
d. Právo na prenos osobných údajov 
e. Právo namietať 
f. Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania 
g. Právo súhlas odvolať 
h. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných  

údajov SR 
 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je 
nevyhnuté, bez údajov nie je možné realizovať kroky  vyššie uvedené v bode 2.1. Ak 
dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 
ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie 
je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho 
odvolaním. 
Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa 
spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa 
k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi 
predpismi. 
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre 
dotknuté osoby. 

  

V Bratislave, dňa 2. 4. 2021 
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