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Ochrana osobných údajov 

 

1. Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“). 

2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov je Elena Zenkovich ENGECON so sídlom 

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO: 

51 070 049, DIČ: 3120186113 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 

meno a priezvisko: Elena Zenkovich  

e-mail: zenkovich@provzdelanie.eu 

4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 

osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo 

nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, 

identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero 

zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej 

alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré užívateľ poskytol na základe 

dobrovoľného súhlasu v rámci objednávky služieb. Spracovávam najmä nasledovné 

osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov 

spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. 

6. Základom pre spracovanie osobných údajov je uzatvorená zmluva v podobe objednávky 

služieb, dobrovoľný súhlas a oprávnený právny záujem prevádzkovateľa, ak ide o 

ponúkanie služieb. 

7. Osobné údaje, ktoré užívateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy 

(objednávky služieb), prevádzkovateľ neposkytuje 3. osobe. Prevádzkovateľ žiadne 

osobné údaje neposkytuje do tretích krajín. Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva po 

dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a 

uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného 
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vzťahu). Po uplynutí doby uchovania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje 

vymaže. 

8. Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľ nasledovné práva: 

- právo vedieť, či jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, 

- právo na opravu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa tak, aby boli 

správne, úplné a aktuálne, 

- právo na vymazanie jeho osobných údajov u prevádzkovateľa, 

- právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov u prevádzkovateľa, 

- právo na prenosnosť jeho osobných údajov v elektronickej forme 

u prevádzkovateľa, 

- právo namietať, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje. 

9. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade, ak sa 

domnieva, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami 

GDPR.  

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia 

na zabezpečenie osobných údajov 

11. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára užívateľ potvrdzuje, 

že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu 

prijíma.  

12. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 

osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke. 

13. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27. marca 2021. 

 


