
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
Spoločnými prevádzkovateľmi 

 
Spoloční prevádzkovatelia 
 
Spoločnosti Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, 
s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991 a EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 
23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, ktoré spoločne určili účel a prostriedky spracúvania osobných 
údajov, nadobudli v zmysle čl. 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie“) postavenie spoločných prevádzkovateľov. Spoločných prevádzkovateľov môžete 
kontaktovať listovou zásielkou (Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina) alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty (zodpovednaosoba@pp.sk). 
 
Informácie o podmienkach spracúvania 
 
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje, právnom 
základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného spoločnými 
prevádzkovateľmi alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, príjemcoch osobných údajov 
(v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii 
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, 
informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke: 
 

Účel spracúvania a jeho popis Vyhotovovanie fotografií, videozáznamov, 
audiozáznamov a audiovizuálnych záznamov na účely 
propagácie konferencií, školení, časopisov a ďalších 
produktov a služieb spoločných prevádzkovateľov 

Právny základ spracúvania  
 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia 

Oprávnený záujem (iba v prípade 
ak právny základ je oprávnený 
záujem. V tom prípade uviesť o aký 
oprávnený záujem ide) 

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na 
zdokumentovaní, uchovaní a informovaní klientov na 
svojich webových sídlach a sociálnych sieťach o svojich 
produktoch a službách najmä podujatiach 
organizovaných spoločnými prevádzkovateľmi 
Oprávneným záujmom je vyhotovovanie fotografií a 
videozáznamov na účely propagácie produktov 
a služieb, najmä školení a konferencií, ako aj 
informovanie o obsahu a priebehu podujatí 
(zdokumentovanie jednotlivých ročníkov podujatí) 

Príjemca osobných údajov Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje na základe zákona, technická správa, 
poskytovateľ dátového úložiska a prevádzkovanie 
webov prostredníctvom USR services, s.r.o., IČO: 46 122 
842, Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina; brainit.sk, s.r.o.; 
Veľký Diel 3323, Žilina 010 08,  IČO: 52 577 465; Ing. 
Roman Ďaďo, Zárieč – Keblov 318, 013 32 Svederník, 
IČO: 54 398 771 a  AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 
1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, poskytovateľ e- shop 
prostredia WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 
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Zvolen, IČO: 36 046 884, správa DTB - ESO9 
international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 
00  Praha 4, IČO: 27 624 609;  

Doba uchovávania osobných 
údajov 

3 roky nasledujúce po roku, v ktorom bol uskutočnený 
posledný ročník podujatia (konferencia, školenie)  

Prenos osobných údajov do tretej 
krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii 

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Automatizované rozhodovanie 
založené výhradne na 
automatizovanom spracúvaní 
osobných údajov (vrátane 
profilovania) 

Osobné údaje nebudú spracúvané v rámci 
automatizovaného rozhodovania 

 
Práva dotknutej osoby 
 
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnými prevádzkovateľmi, má právo požadovať 
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 
týchto údajov. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnými prevádzkovateľmi, má 
súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú – osobne, písomne 
alebo prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk. Ak sú žiadosti dotknutej osoby 
zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoloční 
prevádzkovatelia môžu požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na 
poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 
 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore 
so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa 
rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 
 
Kontakt na zodpovednú osobu spoločných prevádzkovateľov: zodpovednaosoba@pp.sk 
 
Viac o ochrane osobných údajov nájdete na webových sídlach epi.sk; danovecentrum.sk; mzdovecentrum.sk; 
vssr.sk; zakon.sk; profivzdelavanie.sk; ezisk.sk; zakonypreludi.sk; pp.sk 
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