
 
 
 
 

 
OZNÁMENIE 

 
podľa ustanovenia článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) 

 
 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

DGSA Academy, s.r.o., DolnéRudiny 3, 010 01 Žilina, IČO:47 367 768, zapísaná: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, 
vložka č. 62138/L 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú : 

•  www.dgsa-academy.sk,  

• academy@dgsa.sk,  

• +421 917 313 233 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracovávanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a 
rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). 

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných 
údajov. 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu  

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša a ani prenášať nebude do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii. 

 

b) Sprostredkovatelia:  prevádzkovateľ  využíva sprostredkovateľov, ktorí  v jej mene spracovávajú osobné údaje 
za účelom: 

• vystavenia a spracovania účtovných dokladov -  účtovnícka spoločnosť :SVL-UCT2, s.r.o. 
Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina,  

• plnenia zmluvy s dotknutou osobou v oblasti školenia  -konzultačná spoločnosť DGSA Consulting, 
s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 

 
 

http://www.dgsa-academy.sk/
mailto:academy@dgsa.sk


 
 
 
 

 
c) „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby 

(ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo 
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 
 
Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovné osobné údaje (bežné osobné údaje): 
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná 

adresa, mailová adresa, telefónne číslo, typ školenia, dátum platnosti/číslo osvedčenia, podpis 

• Osobné údaje budú obsiahnuté v prezenčných listinách, v prihláškach, žiadostiach, v príslušných 

dokladoch k absolvovaným školeniam, seminárom a v internej databáze klientov spoločnosti 

• Osobitné kategórie osobných údajov nie sú spracovávané. 

 
Článok II. 

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb,  

doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ 

a) Účel spracúvania osobných údajov: Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania 

školení v oblasti prepravy nebezpečných tovarov podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, vrátane vystavenia príslušných dokladov, osvedčení, potvrdení, žiadostí k absolvovaným 

školeniam a seminárom. 

Účel spracovania 
OÚ 

Právny základ na spracovanie 
článok 6 ods. 1 GDPR 

zákony v znení neskorších 
predpisov 

Kategórie 
dotknutých 

osôb 

Kategória 
OÚ Doba uchovávania OÚ Katogória 

príjemcov OÚ 

vystavenie 
daňového 
dokladu 

článok 6 ods. 1 písmeno c) 
GDPR 

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

Zákazníci – 
účastníci 
školení 

bežné 
osobné 
údaje 

podľa zákona 
uvedeného v právnom 

základe 

účtovnícka 
spoločnosť, 

pošta,  

Plnenie zmluvy 
o poskytnutí 

školenia 

článok 6 ods. 1 písmeno b) 
GDPR 

spracúvanie osobných údajov 
je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy 

Zákazníci – 
účastníci 
školení 

bežné 
osobné 
údaje 

Počas realizácie 
školení + doby 

platnosti 
Osvedčenia/jeho 

obnovy (násobok 5 
rokov) 

Prevádzkovateľ, 
Orgán štátnej 

správy  

prihlásenie sa 
užívateľa do 

online služieb 

článok 6 ods. 1 písmeno b) 
GDPR 

spracúvanie osobných údajov 
je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy 

návštevníci 
webstránky, 
Zákazníci – 
účastníci 
školení 

bežné 
osobné 
údaje 

počas trvania 
registrácie 

Prevádzkovateľ, 
Orgán štátnej 

správy 



 
 
 
 

 

b) Právne základy spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané na základe: 

• článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. pre potreby plnenia zmluvy o poskytnutí školenia pre dotknutú 

osobu a  

• článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia t.j. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, kedy všeobecne 

záväzné právne predpisy  ukladajú prevádzkovateľovi povinnosť spracovávať osobné údaje. 

 
c) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Pri poskytovaní osobných 

údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné 

údaje, t.j. poskytnutie osobných údajov nie je dobrovoľné, dotknutá osoba musí poskytnúť osobné údaje, 

pretože ich poskytnutie je vyžadované buď platnými právnymi predpismi (plnenie daňových a odvodových 

povinností), alebo pre plnenie zmluvy s dotknutou osobou (plnenie zmluvy – poskytnutie školenia o preprave 

nebezpečných tovarov a to podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná). Bez poskytnutia osobných 

údajov nie je možné poskytnúť služby školenia. 

 
d) Okruh príjemcov osobných údajov: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám a to: 

• Zamestnancom DGSA Consulting, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, za účelom plnenia zmluvy 

s dotknutou osobou – realizácia školení o preprave nebezpečných tovarov 

• Príslušným orgánom štátnej správy – (zákon č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení 

neskorších predpisov ), 

 
e) Zverejňovanie a uchovávanie osobných údajov: 

• Osobné údaje nebudú zverejňované. 

• Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľ realizuje len po dobu nevyhnutne nutnú , t.j. počas 

komunikácie s dotknutou osobou a následne 5 rokov (počas platnosti jej Osvedčení) a to za účelom 

poskytnutia dodatočného servisu (informácie o zásadných zmenách v príslušných predpisoch), resp.  

ponúknutia  služieb školiteľa pre  obnovu platnosti Osvedčenia (5 ročný interval). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Článok III 

Práva dotknutej osoby 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na 
prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 
súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

KONTAKT: pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej 
osoby, nás prosím kontaktujte písomne a to na mailovej adrese: academy@dgsa.sk 

 

 


