
 

 

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

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

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  Vás ako užívateľa webových stránok www.educat.sk informuje 

o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov.   

 

Správca sa zaväzuje, že bude spracuvávať Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude 

konať spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 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.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií týkajúcich sa ochrany, zhromažďovania, spracovania či 

uchovávania Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Správcu, a to prostredníctvom 

emailu na adrese studium@educat.sk. 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnuté osobné údaje (meno a priezvisko Klienta, príp. meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu, 

adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa) budú spracovávané za účelom organizovania vzdelávacích 

kurzov, o ktoré má Klient, prípadne jeho zákonný zástupca, záujem, podávania informácií o kurzoch, 

spätných väzieb, ale aj za účelom marketingových aktivít (napr. upozornenia na ponúkané služby 

prostredníctvom reklamy, informačné emaily za účelom zlepšovania služieb klientom a ich informovanosti 

o poskytovaných vzdelávacích službách a pod.). Marketingový účel spracovania osobných údajov sa 

vzťahuje na zhromažďovanie osobných údajov, ktorými sú IP adresa používateľa webovej stránky 

www.educat.sk a jeho spôsob používania webovej stránky. Dovoľujeme si Vás informovať, že na tento účel 

využívame súbory cookies. 

 

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsobilosť na právne úkony, upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka podľa § 8, vzniká v 

plnom rozsahu plnoletosťou, teda dovŕšením osemnásteho roku veku. Z uvedeného vyplýva, že žiak (ďalej 

len „Klient“) je spôsobilý zúčastňovať sa zmluvného vzťahu so Správcom ako zmluvná strana až po dovŕšení 

osemnásteho roku veku. V opačnom prípade za neplnoletého žiaka koná a rozhoduje jeho zákonný 

zástupca. Kto je zákonný zástupca, určuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine podľa § 31 a nasl., ktorý 

ustanovuje, že zákonným zástupcom je rodič alebo iný subjekt za podmienok stanovených zákonom (napr. 

poručník).  

 

Správca má prístup iba k tým osobným údajom, ktoré mu Klient, prípadne jeho zákonný zástupca, ak Klient 

nedovŕšil vek osemnásť (18) rokov, poskytne prostredníctvom online prihláškového formulára (t. j. meno 

a priezvisko Klienta, meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu /rodiča alebo prideleného poručníka/, 

adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, emailová adresa). Správca ďalej zhromažďuje osobné údaje, 

ktorými sú IP adresa a spôsob používania webovej stránky www.educat.sk.  

 

Vami poskytnuté osobné údaje pre účel organizovania vzdelávacích kurzov musia byť pravdivé a majú slúžiť 

ako komunikačné spojivo medzi Správcom a Klientom, a preto neposkytnutie týchto údajov, prípadne 
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poskytnutie chybných údajov bez možnosti komunikácie a poskytnutia potrebných informácií zo strany 

Klienta pre organizovanie vzdelávacieho kurzu znemožní akékoľvek organizovanie Vami požadovaného 

vzdelávacieho kurzu. V prípade poskytnutia nepresných osobných údajov má Klient právo na to, aby Správca 

bez zbytočného odkladu opravil poskytnuté údaje, prípadne doplnil neúplné údaje na základe žiadosti 

Klienta.  

 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely spoločnosti 

Educat v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom online prihláškového formulára sú spracované 

výlučne Správcom, a to zákonným a transparentným spôsobom, manuálne aj automaticky. Osobné údaje 

vyplývajúce z používania webovej stránky www.educat.sk môže Správca pre vyššie uvedené marketingové 

účely odovzdať svojim subdodávateľom, aby pre neho vykonali ich spracovanie. Tieto osobné údaje preto 

môžu byť odovzdané spracovateľom, ktorí Správcovi poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT 

služby.  

 

Cookies 

Webové stránky www.educat.sk používajú súbory cookies pre marketingové účely, aby zvýšili svoju kvalitu 

a zlepšili užívateľský komfort používateľov. Ak požadujete ďalšie informácie a/alebo si neželáte, aby sa 

súbory cookies vo vašom počítači pri prezeraní stránok ukladali, môžete upraviť nastavenia svojho 

prehliadača alebo súbory cookies aktívne vymazať.  

 

Údaje zhromažďované prostredníctvom cookies odzrkadľujú aktivitu užívateľa na stránke a pomáhajú nám 

prispôsobiť stránku a predvídať, čo by mohlo používateľov zaujímať, a to tak, že monitorujú návštevnosť 

obľúbených oblastí a modifikujú služby a informácie. To by malo viesť k zvyšovaniu spokojnosti  užívateľov 

našej stránky.  

 

IP adresa 

Webové servery automaticky identifikujú počítač užívateľa prostredníctvom pridelenej IP adresy počas 

doby, kedy je užívateľ  online. Dovoľujeme si informovať užívateľov našich stránok o tom, že môžeme 

zhromažďovať informácie o počítači užívateľa, vrátane IP adresy, o type operačného systému a 

internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania internetovej stránky. 

Nespojujeme IP adresu užívateľa internetovej stránky so žiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by 

mohol byť osobne identifikovaný, t. j. každé pripojenie užívateľa je zaznamenané, ale užívateľ zostane pre 

nás anonymný. 

 

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

Dotknutá osoba má právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú 

spracované. V prípade, že tieto osobné údaje sú spracované, má dotknutá osoba právo získať prístup 

k týmto osobným údajom, t. j. má právo požadovať informácie, za akým účelom sú osobné údaje 

spracované, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené a ako dlho ich bude Správca uchovávať. Dotknutá osoba 

má právo získať kópiu poskytnutých osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za každé 

ďalšie potom môže Správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.  

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky osobné údaje budú uchovávané Správcom po dobu dosiahnutia účelu spracúvania osobných údajov, 

teda počas poskytovania služieb Správcom, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností 

podľa platných právnych predpisov. Za účelom priameho marketingu budú osobné údaje uchovávané po 
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dobu piatich (5) rokov, a to v prípade, že dotknutá osoba nepožiada o vymazanie poskytnutých osobných 

údajov.  

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal poskytnuté osobné údaje, 

a to v prípade, ak 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo inak spracovávané, 

b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, 

c) nejestvujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, prípadne uchovávanie osobných 

údajov. 

 

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre vymedzené účely ich 

spracovania Správcom, a to písomne žiadosťou zaslanou na mailovú adresu studium@educat.sk, 

ak nejestvuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie týchto osobných údajov. Právo na vymazanie osobných 

údajov sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, 

výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o ochrane osobných 

údajov.  

 

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, 

ktoré Správca spracováva za účelom priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ 

vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje za týmto 

účelom spracovávané. 

 

 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť dňa 31. 07. 2020. 
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