Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto dobrovoľne a slobodne udeľujem spoločnosti jazyková škola Move Ahead, IČO
40892191, so sídlom Tatranská 6395/87, 974 11 Banská Bystrica a miestom podnikania
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica , e-mailová adresa: info@skolahrou.eu, web.
www.skolahrou.eu výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 tzv. Obecným
nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).
Spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na meno, priezvisko, telefónne číslo, dátumu
narodenia a emailovú adresu. Osobné údaje budú použité na nasledovné účely:
• zasielanie e-mailov na základe iniciatívy klienta, a e-maily s charakterom obchodnej
komunikácie.
• telefónne číslo na riešenie prípadných organizačných záležitostí s klientom
Príjemcovia osobných údajov: jazyková škola Move Ahead , nebude osobné údaje
odovzdávať žiadnym ďalším správcom. Kategória spracovateľov je uvedená v Zásadách
ochrany osobných údajov.
Doba spracovania údajov: tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov alebo do odvolania
súhlasu.
Pozn.: Osobné údaje spracovávame v závislosti od toho, či ste našim študentom, alebo sa ním
len chcete stať. Vaše osobné údaje uchovávame len najnevyhnutnejšiu dobu a pokiaľ sa
rozhodnete, že sa nestanete našim študentom, Vaše údaje budú z nášho informačného systému
odstránené. Pokiaľ ste naším súčasným alebo bývalým študentom, Vaše osobné údaje
uchovávame počas trvania jazykového kurzu, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu
vrátane profilovania kurzu, neskôr po dobu plnenia zákonných povinností (napr. povinnosť
archivovať účtovné doklady je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 10 rokov).
Práva Dotknutej osoby: Prosím vezmite na vedomie, že máte právo na:
( a) na prístup k osobným informáciám;
(b) na opravu osobných údajov;
(c) na odstránenie osobných údajov;
(d) na obmedzenie spracovania;
(e) vzniesť námietku voči spracovaniu;
(f) na prenosnosť údajov;
(g) na informácie ohľadom opravy alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
spracovania;
(h)) byť informovaní v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov;
(i) odvolať súhlas a to zaslaním oznámenia na adresu info@skolahrou.eu. Odvolaním súhlasu
nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho
odvolaním. .
Osobný údaj spracovaný na základe tohto súhlasu nebude pri spracovaní k uvedenému účelu
predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania v zmysle
článku. 22 obecného nariadenia.

