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Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov  

Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností(hygienické minimum) 

 

V súvislosti s novým nariadením 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 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nadobudli s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov. 

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť. 

Prevádzkovateľ spracúvajúci vaše osobné údaje:  

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., Odd. 

Sa,Vl.č.1073/V (ďalej len „BE-SOFT“).  

Zodpovedná osoba určená v BE-SOFT na ochranu osobných údajov: 

Na spracúvanie osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@lslegal.sk 

Právny základ, účel a rozsah spracovávania vašich osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame: 1. na základe Vášho súhlasu – ak proces vydania príslušného povolenia vyplýva výlučne z Vášho slobodného rozhodnutia (nie ste 
zamestnanec a ani nemáte priamu, bezprostrednú a nevyhnutnú zákonnú povinnosť) 2. v opačnom prípade Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákonnej 
povinnosti (povinnosti prevádzkovateľa vydať príslušný doklad, ku ktorému je nevyhnutné spracovanie Vašich osobných údajov), a oprávneného záujmu 
spoločnosti (v rozsahu v akom jeho vydanie presahuje zákonnú úpravu), a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva  
Slovenskej republiky č.585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „Vyhláška“). 

Účelom spracovania osobných údajov je účasť na kurze s cieľom vydania potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu Príprava na preskúšanie odbornej 
spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností(hygienické minimum). 
 
Rozsah osobných údajov spracovávaných za účelom vzdelávania stanovuje Vyhláška a potreby prevádzkovateľa (kontaktné údaje).  

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávacích aktivít. 

 

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom 

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou BE-SOFT je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, 
spolupracujúcim s BE-SOFT. Ide o servisné spoločnosti ako advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, zodpovedná osoba, príslušné štátne orgány 
a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti BE-SOFT. 

BE-SOFT pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov. 

 

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 sú spracovávané 

po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom 

o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi 

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva: 

 máte právo sa obrátiť na BE-SOFT a zodpovednú osobu a požadovať prístup k  Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné 

údaje),  

 máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,  

 máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,  

 máte právo na výmaz, opravu a právo namietať,  

 máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov, 

 máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.  

V prípade ak to uznáte za vhodné môžete sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť BE-SOFT, e-mail: skolenia@besoft.sk alebo 

na zodpovednú osobu dpo@lslegal.sk. 
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