INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH
ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU PK Academy, s.r.o.
Prevádzkovateľom informačných systémov je obchodná spoločnosť PK Academy, s.r.o., so
sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 498 371, DIČ:
2120350573, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro,
vložka č. 114115/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), telefónne číslo +421 2 2066 4472, e-mailová
adresa peter@pkacademy.eu, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.pkacademy.eu
a ďalších webových portálov, na ktorých je zverejnená ponuka tovaru, služieb alebo elektronického
obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a prostredníctvom ktorých môže objednávateľ
uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru, zmluvu o kúpe služby a/alebo dohodu o
predplatnom.
Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá je objednávateľom alebo osoba, ktorá sa má
zúčastniť seminára na základe záväznej objednávky objednávateľa, tzn. účastník seminára, alebo
osoba, ktorá sa má zúčastniť webinára na základe záväznej objednávky objednávateľa, tzn. účastník
webinára, a ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva (ďalej len „dotknutá osoba“).
Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie a poučenie o základných
právach, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom
znení (ďalej len „Zákon č. 122/2013 Z.z.“).
Sprostredkovateľom informačných systémov prevádzkovateľa je obchodná spoločnosť Salve
Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 101, registrácia vedená
v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo: 2842/B.
Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v záväznej objednávke, tzn. osobné údaje dotknutej osoby
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa dodania tovaru, ak je iná
ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonický kontakt, budú v zmysle ust. §10 ods. 3
písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. spracovávané v informačnom systéme – e-shop na účel plnenia
predmetu zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou
ako objednávateľom, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na jej plnenie.
V prípade, že dotknutá osoba udelí dobrovoľný súhlas so zasielaním noviniek, osobné údaje takejto
dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa, budú na účel zasielania
aktuálnych informácií o novinkách a akciách prevádzkovateľa prostredníctvom newslettera,
spracovávané v informačnom systéme – marketing na základe súhlasu dotknutej osoby v
zmysle ust. §9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovávaním
osobných údajov na účel uvedený v prvej vete tohto odseku tak, že čas platnosti takéhoto súhlasu
je 3 roky od jeho udelenia dotknutou osobou alebo od vykonania poslednej záväznej
objednávky, podľa toho čo nastane neskôr. Dotknutá osoba môže kedykoľvek počas platnosti
súhlasu podľa tohto odseku odvolať tento svoj súhlas so spracovávaním jej osobných údajov a to aj
bez uvedenia dôvodu.
V prípade, že dotknutá osoba, ktorá je účastníkom seminára, udelí dobrovoľný súhlas so
spracovávaním jej osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, podobizeň a prejavy takejto dotknutej osoby zachytené na obrazovo-zvukovom
zázname, na účel verejnej komerčnej alebo nekomerčnej propagácie prevádzkovateľa a jeho
podnikateľských aktivít a zároveň udelí prevádzkovateľovi súhlas so zverejňovaním jej
osobných údajov na webových stránkach, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ a na profilových
stránkach prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (najmä: Facebook, LinkedIn, Instagram,
Twitter, YouTube atď.) a to najviac v rozsahu: titul, meno, priezvisko a mesto, v ktorom sa
nachádza trvalé bydlisko účastníka seminára, podobizeň a prejavy takejto dotknutej osoby
zachytené na obrazovo-zvukovom zázname, budú v zmysle ust. §9 ods. 1 zákona č. 122/2013
Z.z. spracovávané v informačnom systéme – „IS video propagácia“. Dotknutá osoba udeľuje súhlas
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so spracovávaním osobných údajov na účel uvedený v prvej vete tohto odseku tak, že čas platnosti
takéhoto súhlasu je 3 roky od jeho udelenia alebo od posledného použitia obrazovo-zvukových
záznamov, na ktorých je zachytená podobizeň a/alebo prejavy účastníka seminára,
prevádzkovateľom na dohodnutý účel. Dotknutá osoba môže kedykoľvek počas platnosti súhlasu
podľa tohto odseku odvolať tento svoj súhlas so spracovávaním jej osobných údajov a to aj bez
uvedenia dôvodu.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné
údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že vždy oznámi prevádzkovateľovi pravdivé, správne a aktuálne
osobné údaje dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto v zmysle ust. §15 zákona č. 122/2013 Z.z. poskytuje dotknutej osobe
informácie a poučenie o základných právach, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných
údajov:
a)
osobné údaje dotknutej osoby budú sprístupnené tretím stranám, ktorými sú:
(i) spoločnosti GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, PSČ: 37001, Česká republika, IČ: 260
46 768, registrácia vedená v Obchodnom registri na Krajskom súde v Český
Budějoviciach, sp. zn. C11030, ktorá je prevádzkovateľom platobnej brány GoPay, ak
bude cena tovarov alebo služieb uhradená týmto spôsobom,
(ii) doručovateľská služby označená v záväznej objednávke, ak predmetom zmluvy je kúpa
tovaru,
(iii) subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov, a
(iv) v prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné a/alebo mimozmluvné
vzťahy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou príslušný súd a právny zástupca
prevádzkovateľa, poverený na jeho zastupovanie pri riešení takto vzniknutého sporu
súdnou alebo mimosúdnou cestou;
b)
osobné údaje dotknutej osoby spracovávané prevádzkovateľom v informačnom systéme – „IS
video propagácia“, tzn. osobné údaje dotknutej osoby, ktoré táto poskytla prevádzkovateľovi
za účelom verejnej komerčnej alebo nekomerčnej propagácie prevádzkovateľa a jeho
podnikateľských aktivít budú zverejnené na webových stránkach, ktoré prevádzkuje
prevádzkovateľ a na profilových stránkach prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (najmä:
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube atď.); ostatné osobné údaje dotknutej
osoby, tzn. osobné údaje dotknutej osoby spracovávané prevádzkovateľom v informačnom
systéme – e-shop a informačnom systéme – marketing nebudú zverejnené,
c)
osobné údaje dotknutej osoby nebudú cezhranične prenášané.
Prevádzkovateľ ďalej týmto poučuje dotknutú osobu o jej právach (ostatné práva dotknutej osoby
sú uvedené v ustanovení §28 zákona č. 122/2013 Z.z.). Dotknutá osoba má právo vyžadovať od
prevádzkovateľa najmä:
a)
preukázanie totožnosti osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti tejto
osoby k prevádzkovateľovi hodnoverným dokladom,
b)
potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané,
c)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania jej osobných údajov
v informačnom systéme;
d)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
e)
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f)
opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
g)
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
h)
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
č. 122/2013 Z.z.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva, ktoré má voči prevádzkovateľovi:
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a)
b)
c)

písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo
ak vec neznesie odklad osobne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo
u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto odseku, ktorý je povinný túto žiadosť
alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

V prípade podania žiadosti elektronickou poštou alebo faxom je dotknutá osoba povinná doručiť ju
prevádzkovateľovi písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
Dotknutá osoba má právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, podať
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. môže uplatniť
blízka osoba (v zmysle Občianskeho zákonníka).
Dotknutá osoba má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu
osobných údajov na iné účely ako sú uvedené vyššie v tejto informácii alebo v príslušných
právnych predpisoch.
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