
 

 

O C H R A N A  O S O B N Ý C H   Ú D A J O V 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

si Vás dovoľujeme informovať, že táto internetová stránka využíva na svoju činnosť súbory cookies, teda 

Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, a tieto informácie spracovávajú. 

 

Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Správca“) so sídlom Partizánska 442/89, 949 11 Nitra, 

IČO 53 176 910, Oddiel Sro, Vložka č. 51836/N zhromažďuje len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu 

a využívaniu dáte ako používateľ webovej stránky www.educat.sk Váš dobrovoľný súhlas.  

 

Týmto udeľujete súhlas, aby Správca uchovával Vaše osobné údaje: IP adresu a spôsob používania 

webovej stránky www.educat.sk. Tieto údaje budú spracovávané za účelom sledovania návštevnosti 

webu a správania návštevníkov na webe pre optimalizovanie webovej stránky.  

 

Ďalej udeľujete Správcovi súhlas, aby uchovával Vaše osobné údaje: meno a priezvisko Klienta, meno 

a priezvisko jeho zákonného zástupcu /rodič, poručník/, ak Klient nedovŕšil vek osemnásť (18) rokov, 

adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa. Tieto údaje budú spracovávané za účelom 

organizovania vzdelávacích kurzov, podávania informácií o kurzoch, posielania spätných väzieb, ale aj za 

účelom marketingových aktivít (napr. upozornenia na ponúkané služby, informačné emaily za účelom 

zlepšovania služieb klientom a ich informovanosti o poskytovaných vzdelávacích službách a pod.). 

 

Správca sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje bude uchovávať v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne 

dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu.  

 

Uvedené osobné údaje budú Správcom spracovávané pre účely priameho marketingu po dobu piatich (5) 

rokov alebo kým tento súhlas so spracovaním osobných údajov neodvoláte. Osobné údaje bude Správca 

spracovávať manuálne aj automaticky.  

 

S vyššie uvedeným spracovaním údajov udeľujete výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, 

a to písomne na emailovú adresu studium@educat.sk alebo na korešpondenčnú adresu Educat – 

vzdelávacie centrum, s. r. o., Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, 949 01 Nitra.   

 

Žiadame Vás, aby ste vzali na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo 

kedykoľvek vziať svoj súhlas späť, žiadať od nás informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame, 

žiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom 

a aktualizovať alebo opraviť ich, žiadať od nás vymazanie týchto údajov a v prípade pochybností 

o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad pre 

ochranu osobných údajov. 

 

Udelením tohto súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý/á, že používanie webovej stránky www.educat.sk 

nie je naviazané na udelenie tohto súhlasu a že tento súhlas udeľujem na základe svojej slobodnej vôle. 

 

Viac informácií o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, nájdete na: Zásady ochrany osobných 

údajov. 
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