
Informácia o spracúvaní osobných údajov

Úvod

Sme odhodlaní ochraňovať Vaše osobné údaje. V tomto dokumente opisujeme prečo a ako 

získavame a používame osobné údaje a poskytuje informácie o právach dotknutých osôb. Osobné 

údaje, ktoré nám boli poskytnuté môžeme použiť na účely uvedené v tomto dokumente alebo na iné 

účely uvedené pri získavaní údajov.

Bezpečnosť

Berieme bezpečnosť všetkých údajov, ktoré máme, veľmi vážne a dodržiavame ustanovenia zákona č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Získavanie osobných údajov

MKMs získava osobné údaje od klientov a potenciálnych klientov ako súčasť registračného procesu. 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté MKMs priamo potenciálnym klientom/klientom alebo jeho 

zamestnávateľom v závislos5 od druhu poskytovaného školenia. Informácie, ktoré spracovávame, 

obsahujú štandardné informácie nevyhnutné na registráciu a týkajúce sa registrácie na dané školenie.

Žiadame Vás, aby ste neposkytovali žiadne údaje týkajúce sa tzv. “osobitnej kategórie osobných 

údajov” vrátane rasy, etnického pôvodu, poli5ckých názorov, náboženských alebo filozofických 

presvedčení, členstva v odborových organizáciách, gene5ckých údajov, biometrických údajov 

(používaných na účely iden5fikácie), údajov týkajúcich sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej 

orientácie.

Použi5e osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledovné účely:

- Organizovanie školení (registrácia, príprava materiálov a pod.),

- Plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo s cieľom podniknu5a 

krokov na základe žiados5 dotknutej osoby pred uzavreAm zmluvy,

- Rozvíjanie našich služieb, poskytovanie informácií o nás a našom rozsahu poskytovaných 

služieb,

- Príprava ponuky školenia v súlade s požiadavkami klienta,

Právny základ pre spracúvanie

Vaše osobné údaje budeme spracúvať s cieľom plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou 

stranou, alebo s cieľom podniknúť kroky na základe žiados5 dotknutej osoby pred uzavreAm zmluvy, 

ako aj na základe našich oprávnených obchodných záujmov ako prevádzkovateľa údajov. 

Uchovávanie údajov

Osobné údaje budú uchovávané v internej lokálnej databáze MKMs. Osobné údaje uchovávame tak 

dlho, ako je potrebné na účely na ktoré boli údaje získané (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z 

legislaAvnych predpisov), zhodné s dobou platnos5 konta na plaDorme.



Kedy a ako zdieľame osobné údaje:

Vaše osobné údaje budeme zdieľať iba ak nám to zákon povoľuje. Údaje budú zdieľane treAm 

stranám, ktoré nám ďalšími inými spôsobmi pomáhajú pri poskytovaní služieb alebo informácií, 

daňovým poradcom ako aj audítorom a iným profesionálnym poradcom. V prípade vyžiadania aj 

orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci alebo iným treAm stranám na

základe právnych predpisov.

Príležitostne môžeme dostať žiados5 od oprávnených treAch strán aby sme im sprístupnili osobné 

údaje, ako napríklad za účelom kontroly dodržiavania právnych predpisov, na vyšetrenie údajného 

trestného činu, na ustanovenie, uplatnenie alebo ochranu zákonných práv. Uvedeným žiados5am 

vyhovieme iba v takých prípadoch, ak nám to právne predpisy dovoľujú a iba v súlade s týmito 

právnymi predpismi.

Informácie o prevádzkovateľovi údajov a kontaktné údaje

MKMs s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bra5slava

Email: mkms@mkms.sk

Kontakt: +421 238 105 551


