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POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vážení účastníci, 

týmto dokumentom by sme Vám radi vysvetlili ako a s akým cieľom používame Vaše osobné údaje a 

aké sú Vaše práva a možnosti v tejto oblasti.  

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

TESTEK, a.s., so sídlom Plachého 14, 841 02 Bratislava, IČO: 35 914 114, je zodpovedným 

prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. 

NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje spracovávame v takom rozsahu, v akom to je nutné v súvislosti s uskutočnením  

online školenia alebo semináru prostredníctvom webovej stránky https://webinar.testek.sk/, čím sa 

rozumie: 

• organizácia školenia/seminára a poskytovanie služieb; to znamená najmä riadne plnenie našich 

záväzkov vyplývajúcich z postavenia poskytovateľa vzdelávacej služby, vrátane vydania 

príslušného potvrdenia o absolvovaní školenia/seminára, komunikácia s účastníkmi a vedenie 

príslušnej evidencie a administratívy;  

(ďalej len na “povolené účely”) 

Vaše osobné údaje nebudú použité pre vykonanie automatizovaného individuálneho rozhodovania 

vrátane profilovania. 

Právny základ spracovania Vašich osobných údajov vyplýva z článku 6 Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov. V závislosti od vyššie uvedených povolených účelov, na ktoré môžeme použiť Vaše 

osobné údaje, je ich spracovanie nutné pre dodržiavanie našich zákonných povinností alebo pre naše 

oprávnené záujmy, nad ktorými neprevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody. 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME?  

Pokiaľ nie je inak dohodnuté, uchovávame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné vzhľadom na 

zabezpečenie Vašej účasti na seminári a na poskytnutie súvisiacich služieb. 

To zahŕňa najmä nasledovné kategórie údajov:  

• osobné detaily, ako meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailový kontakt;  

AKO ZBIERAME OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje nám boli poskytnuté osobou, ktorá Vás prihlásila na online školenie alebo seminár. 

KDE SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (“tretie krajiny”) a 

naša spoločnosť nezamýšľa preniesť tieto údaje do tretej krajiny.  

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Za podmienok ustanovených právnou úpravou môžete požadovať prístup ku Vašim osobným 

údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Môžete 
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taktiež namietať voči ich spracovaniu alebo požadovať právo na ich prenos. Obzvlášť máte právo 

požiadať o vydanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme. V prípade, že budete žiadať tieto 

údaje opakovane, môže byť táto služba spoplatnená. Bližšie informácie ohľadom Vašich práv na 

ochranu osobných údajov sú uvedené v článkoch 15-22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

Európskej únie.  

V prípade, že máte záujem podať jednu z vyššie uvedených žiadosti, kontaktujte na nás na adresách 

uvedených nižšie, pričom uveďte ako identifikačné údaje svoje meno a priezvisko. Za účelom  

ochrany Vašich osobných údajov a zabráneniu neoprávnenému prístupu k údajom môžeme požadovať 

aj ďalšie identifikačné údaje na overenie totožnosti. Vašu žiadosť budeme dôkladne posudzovať a 

môžeme s Vami prediskutovať spôsob akým jej môžeme čo najlepšie vyhovieť.  

V prípade, že máte nejaké obavy ohľadom spracovania Vašich údajov alebo by ste chceli podať 

sťažnosť, môžete nás kontaktovať na adresách uvedených nižšie. Vašu záležitosť prešetríme, a ak 

nebudete spokojný s našou odpoveďou alebo máte zato, že sme Vaše osobné údaje nespracovávali v 

súlade s platnými zákonmi, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je na území Slovenskej 

republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

AKO DLHO UCHOVÁVATE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí 12 mesiacov od zániku prístupu k online 

školeniam/seminárom na webovej stránke https://webinar.testek.sk/, ak nebude ich ďalšie 

uchovávanie nutné z pohľadu povolených účelov a my už viac nebudeme povinní zo zákona alebo 

inak oprávnení tieto údaje uchovávať. V prípade záujmu o bližšie informácie, nás prosím kontaktujte 

na nižšie uvedených kontaktných údajoch.  

AKO SA S NAMI SKONTAKTOVAŤ 

V prípade, že budete mať akákoľvek otázky ohľadom Vašich práv alebo budete mať iné požiadavky 

súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktných 

údajoch: ................................ 


