
 Spracovanie osobných údajov
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sídlo: Gorkého 14, Pezinok 90201
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II.
Základné zásady spracúvania osobných údajov

1. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme profesionálne, citlivo a pri dodržaní všetkých
povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

2. Získavame od Vás výhradne tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás
kontaktovali.

3. Môžete nás kedykoľvek požiadať o okamžité vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj histórie našej
komunikácie prostredníctvom e-mailu, SMS správ, či sociálnych sietí.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytneme klientovi vždy pred vznikom dohody o poskytnutí
našich služieb a sú prístupné na internetovej stránke www.healthandtraining.org

III.
Účel, rozsah a doba spracúvania osobných údajov

1. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
a. Dohoda alebo Zmluva o poskytovaní služieb a ich realizácia - spracúvanie osobných údajov je

nevyhnutné na poskytovanie ponúkaných služieb a komunikáciu s klientom.
b. Marketing - posielanie news letter-ov.
c. Účtovníctvo - spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné z toho dôvodu, že ich

spracúvanie ukladá zákon; ide predovšetkým o tieto predpisy: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tento účel v rozsahu stanovenom príslušným právnym
predpisom.

2. Vaše osobné údaje spracúvame so snahou obmedziť ich rozsah na nevyhnutné minimum, čo zahŕňa:
a. Identifikačné údaje a údaje o totožnosti klienta, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek,

zamestnanie, šport, pohlavie a podpis.
b. Kontaktné údaje Klienta, predovšetkým kontaktné adresy, e-mailová adresa a telefónne číslo.
c. Informácie zo sociálnych sietí, ktoré klient sám zverejní, môžu byť použité na realizáciu našich

marketingových aktivít.
d. Informácie z uskutočnených prieskumov, ktoré využívame s cieľom poznať názor klienta na existujúce

produkty a reklamy, alebo ak chceme zistiť, o aké služby má klient záujem.

3. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame počas doby poskytovania služieb a následne maximálne 3
mesiace od ukončenia dohody o poskytovaní služieb na reklamné a marketingové účely. Po tejto lehote
budú Vaše osobné údaje z našej databázy bezpečne a natrvalo vymazané.

IV.
Podmienky spracúvania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré povedú k vysokej
úrovni ochrany a zabezpečeniu osobných údajov klientov.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

V.
Práva dotknutých osôb

1. Právo prístupu k osobným údajom - klient je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o prístup k svojim
osobným údajom, rovnako je oprávnený požiadať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov.

2. Právo na opravu osobných údajov - klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu alebo
neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto
osobných údajov.

3. Práva v prípade porušenia povinností stanovených zákonom na ochranu osobných údajov - klient je
oprávnený v prípade porušenia povinností Prevádzkovateľa týkajúcich sa zhromažďovania alebo
spracúvania jeho osobných údajov žiadať Prevádzkovateľa, aby mu poskytol vysvetlenie takého konania,
zdržal sa takého konania, odstránil takto vzniknutý stav alebo poskytol na svoje náklady ospravedlnenie
alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované.
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