
GDPR 

Dovoľujeme si Vás informovať  že v 

súlade s ustanovením Európskeho 

parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. 

apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov a o voľnom 

pohybu 

týchto údajov a o zrušení smernice 

95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov) 

a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej 

jen „GDPR“) a zákonom 18/2018 Z.z. 

vstúpilo do účinnosti nariadenie 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 

(EÚ) 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 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov), resp. § 37 a nasl. zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len  „zákon o ochrane osobných 

údajov“). Týmto ako dotknutá osoba 

udeľujem súhlas:  

údajov 

 

osôb 

incidentoch a prijaté opatrenia 

Spracovanie a ochrana osobných údajov v 

spoločnosti MT-EduHouse s.r.o. ako 

prevádzkovateľa Jazykovej školy eXtra 

dajov 

pristupujeme len zákonným spôsobom 

osobnými údajmi zo strany 

prevádzkovateľa, sú náležite poučené o 

zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú 

zaviazaní mlčanlivosťou 

potrebné na splnenie účelu, na základe 

ktorého 

nás zákazník kontaktoval 

o zmazanie histórie našej e-mailovej 

komunikácie, a to písomne. 

MT-EduHouse s.r.o. 

Kvetná 201/2, 08256, Pečovská Nová 

Ves,IČO: 47990082 

Spracovanie a ochrana osobných údajov 

Za správnosť smernice zodpovedá Mgr. 

Tomáš Matisovský 

údaje prostredníctvom internetovej 

stránky: 

fotografie, meno, priezvisko 

 

Prevádzkovateľ facebookovej stránky 

Jazyková škola eXtra 

údaje prostredníctvom facebookovej 

stránky: 

fotografie, meno, priezvisko 

 

Informačné systémy prevádzkovateľa 

, prihláška 

úži k evidencii osobných údajov 

– zamestnanci – ktorí boli riadne 

poučený o postupoch pri spracúvaní 

osobných údajov 

spracovaný „Záznam o poučení oprávnenej 

osoby“ 

 

Účel spracúvania osobných údajov 

spracovanie prihlášok študentov 

marketingové ponuky, vrátane fotografií 

osôb 



vyhodnocovanie činnosti Jazykovej školy 

eXtra 

Zoznam spracúvaných osobných údajov 

údaje na účely uvedené v predošlom 

odseku  

priezvisko, adresa, telefónne číslo (na 

účely potvrdenia prihlášok, komunikáciu 

so zákazníkmi, sprostredkovanie 

výučby), e-mailová adresa (na účely 

zaslania potvrdenia výučby a 

komunikáciu so zákazníkom) 

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných 

údajov 

údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na 

splnenie 

záväzkov, ktoré od neho študent záujmom 

o výučbu alebo tovar očakáva 

študentov v rozsahu potrebnom na splnenie 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy 

uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a 

zákazníkom 

dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú 

na 

splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a 

zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

Zverejnenie údajov 

študentov - fyzických osôb nezverejňuje 

Podmienky spracúvania 

technické, organizačné a personálne 

opatrenia 

zodpovedajúce spôsobu spracúvania 

osobných údajov, pričom zobral do úvahy 

najmä 

použiteľné technické prostriedky, 

dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 

osobných 

údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré 

sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 

funkčnosť jeho informačných systémov 

osobnými údajmi dotknutej osoby 

zaobchádzať 

a nakladať v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR a predpismi EÚ 

spracúvania zabezpečí bezodkladne 

likvidáciu 

osobných údajov dotknutej osoby 

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby 

ako dotknutá 

osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé 

údaje 

písomnej žiadosti od prevádzkovateľa 

vyžadovať 

odvolanie svojho súhlasu so spracovaním 

osobných údajov. 


