
 

 

Zásady ochrany osobných údajov 

Laboprofilak s.r.o., Olešná 614, 023 52, IČO :47212799 

 

Vaše osobné údaje sú nami spracovávané v súlade s aktuálnymi 
predpismi a to podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Prevádzkovateľ : Laboprofilak s.r.o., Olešná 614, 023 52,  

 IČO: 47212799, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Žilina, oddiel Sro, vložka č. 59384/L 

Kontakt : 0918 535 032 

E-mail : info@laboprofilak.sk  

Web : www.laboprofilak.sk 

Laboprofilak s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje 
najmä pri poskytovaní služieb v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy. Je 
pre nás nevyhnutné aby sme v závere kurzu Vám mohli vystaviť osvedčenie o 
absolvovaní kurzu. . 

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára dostupného na 
internetových stránkach Laboprofilak s.r.o., sme oprávnení spracúvať aj bez 
súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných 
údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v 
predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba 
podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných 
strán. 

Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov: zaškrtnutím súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu Laboprofilak s.r.o. 
súhlasíte so zverejnením fotografií a videozáznamov z výučby, za účelom 
propagácie Laboprofilak s.r.o.. Fotografie, resp. videá budú zverejnené na 
webovom sídle Laboprofilak s.r.o., na facebooku Laboprofilak s.r.o., na 
nástenkách Laboprofilak s.r.o. a na propagačných materiáloch Laboprofilak 
s.r.o. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete 
dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne(t.j. listinne alebo 
elektronicky) odvolať zaslaním na adresu Laboprofilak s.r.o. resp. elektronicky. 



 

 

Vyjadrením Vášho súhlasu s poučením o ochrane osobných 
údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na 
vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie 
Prihlášky, prípadne Požiadavky na rekvalifikáciu a následne riadne plnenie 
Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb.  

Laboprofilak s.r.o. týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú 
poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú 
spracúvané výlučne firmou Laboprofilak s.r.o., sprostredkovateľom a 
oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá Laboprofilak s.r.o., ako 
prevádzkovateľ, ktorý je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich 
poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a 
sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 
neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal prevádzkovateľ 
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce 
spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné 
technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, 
ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 
funkčnosť informačného systému. 

Účely a ciele spracúvania údajov 

Osobné údaje sa budú spracúvať na nasledovné účely: 

• Evidencia  klientov a ich absolvovaných kurzov 
• Účtovníctvo - Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných 

zákonov a predpisov spojených s Vašou úhradou za kurz sme povinní 
spracovávať niektoré Vaše osobné údaje - napr. pri vystavovaní faktúry k 
úhrade za kurz. 

• Ministerstvo školstva - pokiaľ je kurz, ktorý absolvujete akreditovaný 
Ministerstvom školstva SR, sme na základe zákona povinní nahrať Vaše 
osobné údaje do registra Ministerstva školstva SR, ktoré eviduje Váš 
doklad o získanom vzdelaní. 

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely 
spracúvania osobných údajov sú nasledovné: 

• Administrácia klientov (t.j. organizovanie kurzov, školení alebo 
odborných seminárov): 



 

 

Po skončení Vášho kurzu, školenia alebo odborného seminára. Môže ísť o 
obdobie až 11 rokov. V prípade, že Váš kurz je akreditovaný 
Ministerstvom školstva SR, 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, archivujeme Vaše osobné 
údaje a Váš doklad o získanom vzdelaní celoživotne. 

• Účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, 
ktorého sa účtovné doklady týkajú. 

Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov 

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, 
že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na 
zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako 
dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť 
svoj súhlas odvolať. 

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov 

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný prevádzkovateľ. 
Dotknutá osoba sa vo veci ochrany osobných údajov môže obrátiť na 
info@laboprofilak.sk 

Dotknutá osoba má právo : 

• na prístup k osobným údajom 
• na opravu nepresných osobných údajov 
• na výmaz osobných údajov 
• na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
• vzniesť námietku voči spracúvaniu 
• získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli 

 

 

V Olešnej, 10.09.2018  


