Informácia o spracúvaní osobných údajov
prevádzkovateľom Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Prevádzkovateľ
Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 (ďalej len
„Poradca podnikateľa“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania, spracúva
osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len
„Informácia“). Spoločnosť Poradca podnikateľa môžete kontaktovať listovou zásielkou zaslanou na adresu
jeho sídla alebo prostredníctvom elektronickej pošty (zodpovednaosoba@pp.sk).
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Poradca
podnikateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.
Informácie o podmienkach spracúvania
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré spoločnosť Poradca podnikateľa spracúva osobné údaje
(v odôvodnenom prípade vrátane iného účelu spracúvania, než je účel, na ktorý boli osobné údaje získané),
právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného
spoločnosťou Poradca podnikateľa alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných
údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), 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

Vyhodnotenie online testovania študentov, za
účelom certifikácie študentov

Právny základ spracúvania

Súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné
kedykoľvek odvolať

Príjemca osobných údajov

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje
osobné údaje ex lege; poskytovateľ technickej
podpory, dátového úložiska a prevádzkovanie
webov prostredníctvom USR services, s.r.o.,
IČO: 46 122 842, Hlinská 2615/10, 010 01
Žilina,
spoločnosť
zabezpečujúca
prevádzkovanie webov AION CS, s.r.o., nám.
T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738
634, správa DTB, účtovný a mzdový software ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna
2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609

Doba uchovávania osobných údajov

Je možné kedykoľvek odvolať inak sa uchováva
do konca školského roku v ktorom bol udelený
súhlas

Prenos osobných údajov
medzinárodnej organizácii

do

tretej

krajiny

alebo

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii sa neuskutočňuje.
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Automatizované rozhodovanie založené výhradne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov (vrátane
profilovania)

Automatizované
rozhodovanie
profilovania sa neuskutočňuje

vrátane

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas; uvedené právo môže dotknutá osoba uplatniť
nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@pp.sk,
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Poradca podnikateľa, má právo od tejto
spoločnosti 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 spoločnosťou
Poradca podnikateľa, má v prípade automatizovaného spracúvania právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú
žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu,
spoločnosť Poradca podnikateľa môže 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.
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