Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je NADÁCIA PRO
COLLEGIO POSONIENSI, IČO 50057570 so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava (ďalej len:
„prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Klariská 7, 811 03 Bratislava
email: info@szakkollegium.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych
prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo
spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Súbory Cookies
Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na
stránke zdržíte a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke
nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím
súborov Cookies kliknite na Nepovoliť alebo si nastavte vlastné pravidlá pre použitie
Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení.
5. Webová metrika a analytika
Naša webová stránka používa Google Analytics v základnom nastavení bez ukladania
osobných údajov.
6. Reklamné a propagačné služby
V prípade zadania e-mailovej adresy v spodnej časti stránky “Hogyan jelentkezzek?”
(https://www.szakkollegium.sk/hogyan-jelentkezzek.html) do políčka „Egyszeri értesítés a
felvételiről” sa Vaša e-mailová adresa zaraďuje do databázy Nadácie Pro Collegio
Posoniensi, určenej k rozposielaniu informácií o našich aktivitách ako sú semináre,
konferencie a kurzy. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov, ktoré nám poskytujete
vedome: meno, priezvisko, e-mailová adresa.
Z odoberania newslettra/ noviniek je možné sa odhlásiť pri každej rozposielke kliknutím na
príslušný link. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome a ktoré nezaraďujeme do žiadnej
databázy: IP adresa, cookies.
7. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
Dáta k rozposielkam o aktivitách Nadácie Pro Collegio Posoniensi spracovávame
prostredníctvom systémov CRM (Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so
zákazníkmi), konkrétne MailChimp, ktorý je certifikovaný a spadá pod "Privacy Shield
Framework" (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel Ochrany
osobných údajov). Do týchto systémov zaraďujeme len tie dáta, na ktoré ste dali výslovný
súhlas podpisom v prezenčnej listine alebo cez dobrovoľné zadanie e-mailovej adresy v
časti strany “Hogyan jelentkezzek?” („Egyszeri értesítés a felvételiről”).

Znenie súhlasu: Týmto dávam podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov na účel
zasielania informácií o akciách a programoch organizovaných Nadácia Pro Collegio
Posoniensi, ako sú semináre, kurzy, workshopy, konferencie, prijímacie konanie. Súhlas
dávam prevádzkovateľovi NADÁCIA PRO COLLEGIO POSONIENSI, IČO 50057570 so
sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava. Prevádzkovateľ používa k spracúvaniu osobných
údajov aplikáciu MailChimp so sídlom v USA, ktorý je certifikovaný a spadá pod "Privacy
Shield Framework" (dohoda medzi EÚ a USA, ktorá garantuje dodržiavanie pravidiel
Ochrany osobných údajov). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 8 rokov od udelenia súhlasu
nezúčastníte žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať.
8. Vaše práva
a) Za podmienok stanovených v Zákone máte
- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania
podľa § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
b) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
9. Podmienky zabezpečení osobných údajov
a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k
zabezpečeniu osobných údajov.
b) Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
c) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

