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Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov – účastníkov výchovy a vzdelávania 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej len „Zákon“) Vám poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti 

s Vašou účasťou na výchove a vzdelávaní realizovanom BE-SOFT formou kurzov a školení. 

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje:  

Spoločnosť BE-SOFT a.s., so sídlom Krakovská 2398/23, Košice - mestská časť Juh 040 11, IČO: 36  191 337, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1073/V (ďalej len „BE-SOFT“).  

Zodpovedná osoba: 

Na spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa môžete 

obrátiť  v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov a uplatňovania Vašich 

práv podľa Nariadenia a Zákona.  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@lslegal.sk . 

Právny základ, účel a rozsah spracovávania Vašich osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytnutia služby výchovy a vzdelávania v zmysle 
príslušných právnych predpisov (najmä Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 398/2010 
Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, Vyhláška MPSVaR SR č. 
356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o 
projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej 
a vzdelávacej činnosti) a/alebo zmluvy o poskytnutí služby výchovy a/alebo vzdelávania uzatvorenej medzi Vami 
(alebo Vašim zamestnávateľom) a spoločnosťou BE-SOFT. V prípade, že zmluva o poskytnutí služby výchovy 
a/alebo vzdelávania je uzatvorená medzi Vašim zamestnávateľom a spoločnosťou BE-SOFT môžu byť Vaše 
osobné údaje spracúvane aj na právnom základe oprávneného záujmu spoločnosti BE-SOFT, ktorý spočíva v 
riadnom poskytnutí služby výchovy a vzdelávania. 

V prípade, že sa výchova a/alebo vzdelávanie realizuje audiovizuálnou formou tak v zmysle usmernenia 
Národného inšpektorátu práce osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – BE-SOFT, je 
povinná pri prípadnom výkone inšpekcie práce preukázať účasť fyzických osôb (žiadateľov o vydanie dokladov) 
na danom vzdelávaní a priebehu overovania ich odborných vedomostí, pričom namiesto prezenčnej listiny je 
možné použiť výstup zo softvéru na audiovizuálnu komunikáciu (WEBEX, MS Teams, Zoom a pod.), ktorý musí 
obsahovať zoznam prihlásených osôb a dobu prihlásenia, resp. iný spôsob preukázania účasti na vzdelávaní. Za 
týmto účelom spoločnosť BE-SOFT vytvára a uchováva videonahrávky, pri čom dochádza k spracúvaniu Vašich 
osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu spoločnosti BE-SOFT, ktorý spočíva v nevyhnutnosti 
preukázania Vašej účasti na vzdelávaní a priebehu overovania odborných vedomostí ústnou skúškou 
realizovaných audiovizuálnou formou v zmysle usmernenia Národného inšpektorátu práce. 

Spoločnosť BE-SOFT spracúva za vyššie uvedeným účelom Vaše len bežné osobné údaje, pričom ide najmä 
o meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko. 

Pre vyššie uvedený účel je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné. V prípade ich neposkytnutia by 
nebolo možné realizovať príslušnú výchovu a vzdelávanie v zmysle príslušných právnych predpisov a zmluvy 
o poskytnutí služby výchovy a/alebo vzdelávania. 
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Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov 

Za účelom poskytovania Vám komplexných a kvalitných služieb spoločnosťou BE-SOFT je nevyhnutné, aby 
v určitých prípadoch boli Vaše osobné údaje poskytnuté a/alebo sprístupnené vybraným osobám, 
spolupracujúcim so spoločnosťou BE-SOFT. Ide o servisné spoločnosti ako advokátske kancelárie, účtovné 
spoločnosti, daňoví poradcovia, zodpovedná osoba, poskytovatelia IT služieb, príslušné štátne orgány a ďalšie 
osoby, ktoré poskytujú spoločnosti BE-SOFT produkty a služby nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb 
spoločnosťou BE-SOFT. Spoločnosť BE-SOFT  nesie zodpovednosť za náležitú ochranu Vašich osobných údajov, 
ktoré sú poskytované a/alebo sprístupňované iným osobám v postavení sprostredkovateľa. 

Doba úschovy Vašich osobných údajov 

Spoločnosť BE-SOFT uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom 

zlikvidované. Vaše osobné údaju sa uchovávajú po dobu potrebnú k realizácií príslušnej výchovy a vzdelávania, 

ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov a následne môžu byť  

uchovávané až po dobu 10 rokov po skončení vzdelávania, pokiaľ tak stanovuje príslušný právny predpis. 

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi 

V zmysle GDPR a Zákona máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov právo: 

 na prístup k svojim osobným údajom, 

 na opravu nesprávnych osobných údajov,  

 na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, 

 namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 

 na výmaz osobných údajov,  

 podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR. 

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu spoločnosti BE-SOFT. Spoločnosť BE-SOFT nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, 

pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi 

záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na 

spoločnosť BE-SOFT, e-mail: skolenia@besoft.sk alebo priamo na zodpovednú osobu, e-mail:  dpo@lslegal.sk. 
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