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INFORMAČNÝ SYSTÉM
ŠKOLENIA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov prevádzkovateľa a zamestnancov
zmluvných spoločností, ktorý sa zúčastnia školenia, workshopu, prípadne iného zvyšovania
ich pracovanej kvalifikácie, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné  údaje  sa  spracovávajú  na  základe  článku  6  ods.  1  písm.  b)  a f)  Nariadenia
Európskeho  Parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné
číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu
práce,  telefónne  číslo,  adresa  elektronickej  pošty  na  pracovisko  a identifikačné  údaje
zamestnávateľa, dátum školenia, podpis.

5. Dotknuté osoby:
Klienti prevádzkovateľa, zamestnanci klientov prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov: 
Prezenčné listiny, zoznamy školených osôb – 5 rokov od vyhotovenia záznamu o školení.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ má oprávnený záujem v niektorých prípadoch viesť evidenciu osôb, ktorým
poskytol  služby  školenia.  Osobné  údaje  spracováva  za  účelom  kontroly  a preukázania
prítomnosti osôb na školení vykonanom prevádzkovateľom.

8.  Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa.  Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
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administratívnej  bezpečnosti  a ochrany  citlivých  informácií,  s presne  definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

10. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany Právny základ
Iný oprávnený subjekt na  základe  článku  6  ods.  1  písm.  c)

Nariadenia  Európskeho  Parlamentu  a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní  osobných  údajov  a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie
o ochrane údajov).

Spoločnosti  pre  ktoré  prevádzkovateľ
vykonáva školenie

na  základe  článku  6  ods.  1  písm.  f)
Nariadenia  Európskeho  Parlamentu  a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní  osobných  údajov  a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie
o ochrane  údajov)  a  §  78  ods.  3  zákona  č.
18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.


