Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov vzdelávacou spoločnosťou
EDUCO-CONSULT, s.r.o. Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36663484

Vaše osobné údaje sú nami spracovávané v súlade s aktuálnymi predpismi a to podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ: EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36663484, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 17892/L,
Kontakty: 041/5654673, 0903 340 456, e-mail: educo-consult@educo-consult.sk,
web: www.educo-consult.sk
Údaje ktoré od Vás požadujeme, uchovávame a spracovávame:
-

-

-

-

Registráciou na seminár alebo kurz nám poskytujete nasledovné informácie : meno, priezvisko,
fakturačné údaje, e-mail, telefón.
Údaje získané na akreditovaných kurzoch technikov BOZP sú v prípade potreby v zmysle zákona
č. 124/2006 Z.z. o BOZP poskytnuté orgánom verejnej moci (Národný Inšpektorát práce
v Košiciach)
Údaje získané na akreditovaných kurzoch technikov PO sú v prípade potreby v zmysle zákona
č. 314/2001 Z.z. a vyhl. MV č. 121/2002 Z.z. poskytované orgánom verejnej moci (Prezídium
Hasičského a záchranného zboru MV SR v Bratislave)
Vaše údaje sú využívané za účelom zákonného spracovania v zmysleobchodného vzťahu.
Ak súhlasíte so zasielaním pripravovaných seminárov budete informovaný maximálne 1krát do
týždňa naším newslettrom – svoj súhlas môžete potvrdiť pri každej registrácií na seminár, kurz,
podujatie.
Doba uchovávania údajov sú 2 roky od ukončenia obchodného vzťahu ak nám zákon neukladá
inak.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane ak nám zákon neukladá inak.

Výmaz, editovanie, prihlásenie sa na odber noviniek:
-

Svoje údaje môžete kedykoľvek vymazať, upraviť, doplniť alebo odvolať svoj súhlas
s poskytnutím údajov kontaktovaním našej zodpovednej osoby a to:
- Mailom: educo-consult@educo-consult.sk
- Telefonicky: 041/5654673
- Poštou: EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

- Odhlásiť sa z odberu noviniek môžete aj na konci každého ponukového e-mailu ktorý od nás
obdržíte alebo odpoveďou naň formou krátkej správy ,,Nezasielať“
- súhlas na odber noviniek môžete vyjadriť priamo na našom webovom sídle: www.educo-consult.sk

