
Podmienky spracovania osobných údajov 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia GDPR 

 

1.    Základné ustanovenie charakterizujúce osobné údaje sa rozumejú všetky informácie o 

identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovateľnú fyzickou 

osobou je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, alebo 

na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, 

ekonomickej, kultúrnej alebo inej spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

 

2.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rada (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť m-edu s. r. o. so 

sídlom Antona Bernoláka 37, 010 01 Žilina, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri 

vedenom okresným súdom Žilina, vložka 74134/L (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

3.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa : 

•    Názov spoločnosti : m-edu s. r. o. 

•    Adresa spoločnosti : Antona Bernoláka 37, 010 01 Žilina 

•    e-mail : m-edu@outlook.sk 

•    tel. č. : +421 907 705 703 

 

Článok II. 
 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za nasledovnými účelmi a na základe týchto právnych 

základov: 

 

Účel Právny základ 

spracovanie dokladov a vedenie 

účtovníctva 

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to na 

základe predpisov ako napr. zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov, 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

plnenie povinností súvisiacich s 

vedením registratúry 

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to na 

základe predpisov ako napr. zákon č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

vedenie zoznamu spoločníkov a Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 



konateľov spoločnosti, agenda 

spoločnosti 

povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to na 

základe predpisov ako napr. zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

vybavovanie uplatnených práv 

dotknutých osôb podľa nariadenia 

GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to na 

základe predpisov ako napr. nariadenie GDPR a 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

klienti – registrácia na webovom 

sídle a poskytovanie služieb 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa 

článku 6 ods. 1. písmeno b) GDPR - dotknutá osoba 

je zmluvnou stranou (zmluvné a predzmluvné 

vzťahy). 

zmluvy a vyplácanie autorských 

honorárov za články a prednášky 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa 

článku 6 ods. 1. písmeno b) GDPR - dotknutá osoba 

je zmluvnou stranou (zmluvné a predzmluvné 

vzťahy). 

zverejňovanie údajov o osobnosti 

mesiaca 

Dotknutá osoba udelila súhlas podľa článku 6 ods. 1. 

písmeno a) GDPR. 

cookies podrobnosti na wwwm-edu.sk 

newsletter 

Dotknutá osoba udelila súhlas podľa článku 6 ods. 1. 

písmeno a) GDPR. 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem 

prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva 

v zaielaní newslettrov a informácií klientom. 

 

Článok III. 

 

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje nasledovných dotknutých osôb: 

 

Účel Kategórie dotknutých osôb 

spracovanie dokladov a vedenie 

účtovníctva 

zamestnanci spoločnosti, zamestnanci 

dodávateľov tovaru a služieb 

plnenie povinností súvisiacich s vedením fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie, osoby vybavujúce 



registratúry korešpondenciu 

vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov 

spoločnosti, agenda spoločnosti 

spoločníci, konatelia, bývalí spoločníci, 

bývalí konatelia 

vybavovanie uplatnených práv dotknutých 

osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako 

dotknuté osoby 

klienti – registrácia na webovom sídle 

a poskytovanie služieb 

registrovaní používatelia webového sídla, 

klienti 

zmluvy a vyplácanie autorských honorárov 

za články a prednášky 
autori odborných článkov, autori prednášok 

zverejňovanie údajov o osobnosti mesiaca odborníci v danej tematike 

cookies návštevníci webovej stránky 

newsletter osoby, ktoré udelili súhlas so zasielaním 

newslettra, noviniek 

klienti prevádzkovateľa, ktorým už bola 

poskytnutá služba 

 

 

Článok IV. 

 

Účel Doba uchovávania osobných údajov 

spracovanie dokladov a vedenie 

účtovníctva 
10 rokov 

plnenie povinností súvisiacich s vedením 

registratúry 
2 roky 

vedenie zoznamu spoločníkov a konateľov 

spoločnosti, agenda spoločnosti 
5 rokov po zániku spoločnosti 

vybavovanie uplatnených práv dotknutých 

osôb podľa nariadenia GDPR a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3 roky 

klienti – registrácia na webovom sídle 

a poskytovanie služieb 

po dobu registrácie alebo 10 rokov od 

dodania služby 

zmluvy a vyplácanie autorských honorárov 

za články a prednášky 
po dobu trvania ochrany autorských práv 

zverejňovanie údajov o osobnosti mesiaca 2 roky 



cookies rôzne - podľa druhov 

newsletter 

2 roky 

po dobu registrácie alebo 1 rok odo dňa 

posledného poskytnutia služby 

 

Článok V. 

V zmysle GDPR je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj 

ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na 

základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné 

údaje boli v bezpečí.  

 

Zoznam našich sprostredkovateľov : 

•    Úspech s. r. o. so sídlom Dolné Rudiny 3, 05323 Dolné Rudiny, IČO: 47457643, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka č. 60395/L zaisťujúci 

služby v súvislosti s prevádzkou a údržbou webovej stránky. 

•    ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha, IČO: 02762943, 

vložka C 223183 vedená u Městského soudu v Praze, v súvislosti s newsletterovými 

službami. 

•    ESET, spol. s r. o. so sídlom Einsteinova 24, 8510 01 Bratislava, IČO: 31 333 532, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sro, vložka č. 3586/B, v 

súvislosti s bezpečnosťou a kryptovaním údajov. 

•    Poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb, cloudových úložísk a aplikácii ako aj 

subjekty, ktoré v mene prevádzkovateľa webovej stránky zabezpečujú vedenie účtovníctva a 

plnenie povinností v oblastí správy daní podľa zákonov a všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

 subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov –napr. 

daňovým úradom, Úradu na ochranu osobných údajov SR, 

 tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, 

trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú 

presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi 

právnymi alebo inými odbornými poradcami. 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

 

Článok VI. 
 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:  

 

a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):  

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, 

má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a 

na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. 

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v 

bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

 

b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR): 



Dotknutá  osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ  bez zbytočného odkladu opravil 

nesprávne osobné údaje, ktoré  sa jej tykajú . So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá  

osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia 

doplnkového vyhlásenia.  

 

c) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR): 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné 

údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 

Nariadenia GDPR.  

 

d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia 

GDPR): 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností prestal používať 

osobné údaje dotknutej osoby, pričom tieto okolnosti sú definované v čl. 18 Nariadenia 

GDPR.  

 

e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR): 

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej 

osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva 

automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, 

aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.  

 

f) Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR): 

Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe 

súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je možné 

uskutočniť nasledovným spôsobom: 

- e-mailovou správou zaslanou na adresu info@m-edu.sk ; 

- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. 

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje 

protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, 

má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

Článok VII. 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k 

zabezpečeniu osobných údajov. 

Prevádzkovateľ  prijal primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom 

ochrániť údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením neoprávnenými osobami. Súčasne 

zvýšil technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v 

podobe využívania autorizačného zabezpečenia prístupov,  šifrovania údajov, ako aj tvorby 

dátových záloh na dátových úložiskách. Súčasne vo všetkých zariadeniach využíva najnovšie 

aktualizácie a antivírové programy. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby. Osoby, 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk


ktoré majú prístup k týmto údajom dodržiavajú povinnosť mlčanlivosti. Súčasne osobné údaje 

prevádzkovateľ spracúva len počas nevyhnutnej doby.  

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Odoslaním registračného formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany 

osobných údajov a že ich v celkovom rozsahu prijímate. 

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť pričom novú verziu podmienok 

ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zabezpečí, 

aby po zmene sa Vám pri opätovnom prihlásení na webovú stránku zobrazil opätovný súhlas 

so spracovaním osobných údajov. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.03.2020 

 


