Zásady ochrany osobných údajov
Sme spoločnosť NAMEDICINU SK, s. r. o. (IČO: 54 346 851) so sídlom Moyzesova 582/10,
085 01 Bardejov, vedená na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka č. 43425/P, zastúpená
Mgr. Jakubom Čopákom, konateľom. Zabezpečujeme pre Vás prípravné kurzy na prijímačky
na medicínu.
Ďakujeme za Vašu dôveru, ale aj tak na poskytovanie prípravných kurzov a návštevy našich
webových stránok vyžadujeme niektoré osobné údaje. Preto sme pre Vás pripravili zásady
ochrany osobných údajov.
V týchto zásadách ochrany osobných údajov by sme Vás chceli zoznámiť so všetkými
informáciami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.

Základné pojmy a vysvetlenia
Pokúsime sa Vám vysvetliť základné pojmy spojené s Vašimi osobnými údajmi. Dňa 25. 5.
2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Tento dlhý názov poznáme pod skratkou
„GDPR“. GDPR upravuje rôzne povinnosti pre správcov osobných údajov a práva pre subjekty
údajov. Ľudsky napísané, správca osobných údajov sme my a subjekty údajov ste Vy.
Občas využívame externé spoločnosti či iné subjekty, aby nám so spracovaním pomohli a
určitým spôsobom s osobnými údajmi nakladali. Tieto subjekty nazýva GDPR ako
spracovateľa osobných údajov.
Čo sa rozumie pod pojmom osobný údaj? Je ním akákoľvek informácia, pomocou ktorej Vás
môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať.
Priamo Vás identifikujeme podľa Vášho mena a priezviska, a ďalších obdobných údajov.
Nepriamo prostredníctvom informácií v spojení s ďalšími informáciami.
Je vám niečo nejasné? Môžete nám napísať na našu e-mailovú adresu info@namedicinu.sk.

Aké osobné údaje spracovávame?
Zaoberáme sa prípravnými kurzmi na prijímačky na medicínu. Aby sme Vám tieto kurzy mohli
poskytovať, potrebujeme Vaše osobné údaje v tomto rozsahu:
•

meno a priezvisko

•

adresa bydliska

•

e-mailová adresa

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?
Ako bolo uvedené vyššie – dôvod, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je zaistenie
prípravných kurzov na prijímačky na medicínu. Dbáme na bezpečnosť Vašich osobných
údajov, a preto spracovávame iba nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na konkrétne účely a
snažíme sa pravidelne kontrolovať ich aktuálnosť a relevantnosť.
Aby mohol správca osobných údajov spracovávať osobné údaje, musí existovať právny dôvod.
V našom prípade je týmto právnym dôvodom nevyhnutnosť na splnenie zmluvy.
Inými slovami, Vaše údaje potrebujeme na to, aby sme mohli splniť povinnosti nášho
vzájomného zmluvného vzťahu – teda zaistiť pre Vás prípravné kurzy na prijímačky
na medicínu.
Poskytnutie Vašich údajov je nevyhnutnou súčasťou zmluvy a bez ich poskytnutia Vám
nedokážeme poskytnúť naše služby.

Komu Vaše osobné údaje odovzdáme?
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou účtovníckej firmy:


Ing. Anton Kovaľ (IČO: 46389385) so sídlom Kpt. Nálepku 370/2, 08501 Bardejov,
Slovenská republika

A na vyžiadanie príslušným štátnym orgánom, ako napríklad Finančný úrad nebo Slovenská
obchodná inšpekcia.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas plnenia zmluvy. To znamená od chvíle
prihlásenia sa do prípravného kurzu do dňa ukončenia prípravného kurzu. Následne Vaše
osobné údaje uchovávame iba počas nevyhnutného obdobia, ku ktorému nás zaväzujú
jednotlivé zákony, napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a spisovej službe a
zákony o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu
terorizmu.

Kontaktovali ste nás?
Pokiaľ ste nás kontaktovali prostredníctvom e-mailu na našich webových stránkach, budeme
spracovávať údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadné údaje obsiahnuté
v samotnej správe.
Právnym dôvodom pre spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvných povinností.
Po vybavení požiadavky budú osobné údaje vymazané.

Aké súbory cookies využívame?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo
mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu
zapamätajú Vaše preferencie a úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje,
jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie).
Naše webové stránky, podobne ako takmer všetky ďalšie webové stránky, používajú cookies
na to, aby pre vás fungovali čo najlepšie. Najmä nám pomáhajú k tomu, aby naše webové
stránky fungovali tak, ako by ste očakávali, aby sme detekovali neoprávnených návštevníkov
našich stránok a k tomu, aby sme zaistili dostatočnú bezpečnosť našich stránok. Súbory cookies
budeme uchovávať iba v období nevyhnutne potrebnom pre správny chod webových stránok,
najdlhšie však jeden rok.
Keďže ide o nevyhnutné cookies, neexistuje spôsob, ako zabrániť používaniu týchto cookies
inak, ako prestať používať naše webové stránky.
Používanie súborov cookies môžete taktiež nastaviť pomocou Vášho internetového
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v predvolenom
nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo
nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.
Naše webové stránky, podobne ako väčšina iných webových stránok, zahŕňajú aj funkcionality
poskytované tretími stranami. Vyradenie týchto cookies pravdepodobne znemožní prevádzku
funkcionalít, poskytovaných týmito tretími stranami.
Všetky údaje sú prostredníctvom našich webových stránok zhromažďované pomocou
marketingových nástrojov spoločnosti Facebook. Tieto nástroje slúžia výhradne na zlepšovanie
existujúcich služieb a marketingové účely, neumožňujú však identifikáciu konkrétneho
užívateľa, resp. zber jeho osobných údajov. Vždy si však vyžiadame Váš súhlas na využívanie
týchto služieb tretích strán.
Ide sa o nasledujúce druhy cookies a v zátvorke uvádzame obdobie, po ktorom vypršia:


Facebook: _fbc (3 mesiace), _fbp (3 mesiace), _ga (3 mesiace)

V žiadnom prípade však tieto údaje nepredávame alebo s nimi nijako neobchodujeme. Viac
informácií nájdete na webových stránkach prevádzkovateľov služieb, predovšetkým na adrese
https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Aké máte práva?
Keďže spracovávame Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:




právo na prístup k osobným údajom
právo na opravu
právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)






právo na obmedzenie spracovania údajov
právo vzniesť námietku proti spracovaniu
právo na prenositeľnosť údajov
právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Aby ste týmto právam lepšie porozumeli, pokúsime sa Vám ich v skratke vysvetliť.
Právo na prístup znamená, že nás môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie
sú Vaše osobné údaje spracovávané. A ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú
sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali.
Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné.
Za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych
nákladov, a to vo výške 2 €.
Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich
osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ:
(i)

už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

(ii)
odvoláte svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a zároveň neexistujú
žiadne ďalšie právne dôvody na ich spracovanie,
(iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené
dôvody na spracovanie,
(iv)

spracovanie je protiprávne,

(v)

ukladá nám to zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky
ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak
ako tak, že ich budeme mať iba uložené.
Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich
osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu. Táto námietka bude
vyhodnotená a následne Vám oznámime, či sme jej vyhoveli a Vaše údaje nebudeme naďalej
spracovávať, alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. V každom
prípade v období, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.
Právo na prenositeľnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a
ktoré sú spracovávané v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Pokiaľ budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv, kontaktujte nás,
prosím, na e-mailovej adrese info@namedicinu.sk. Na Vaše otázky či pripomienky odpovieme
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca.

Na našu činnosť taktiež dohliada Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorom môžete
v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na internetových stránkach
úradu (www.uoou.cz).

Účinnosť zásad
Tieto zásady sú účinné od 12. 1. 2022.

