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ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.  Prevádzkovatelia osobných  údajov 

Prevádzkovateľ 1:  

Názov: Logiscool Kft.  

Sídlo: H-1114 Budapešť, Bartók Béla út 43-47. C/8, Maďarsko  

IČO: 01-09-300066  

DIČ: 23301890-2-43  

E-mail: info@logiscool.com   

Prevádzkovateľ 2:  

Názov: Logiking s.r.o.  

Sídlo: Ulica na Štrande 1470/15, 924 01 Galanta  

IČO: 52 996 026 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46400/T    

IČ DPH: 2121216988 

E-mail: hello.bratislava@logiscool.com datamanagement@logiscool.com  

Internetové stránky: www.logiscool.com/sk  

Ďalšie informácie: info@logiscool.com   

Názov poskytovateľa hostingových služieb: Microsoft Azure  

Kontaktné údaje poskytovateľa hostingových služieb:  https://azure.microsoft.com/  

E-mail poskytovateľa hostingových služieb: support@microsoft.com  

 

2.  Úvodné ustanovenia  

Spoločnosť Logiscool Kft. a Logiking s.r.o. (ďalej len  „Logiscool“), ako prevádzkovatelia 

vyjadrujú svoj súhlas byť viazaní týmito Zásadami spracúvania osobných údajov. Zaväzujú sa 

dodržiavať požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi v súvisloti s akýmkoľvek 

spracúvaním osobných údajov v rámci svojich aktivít.  

Na základe 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, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe 

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

Logiscool bude uchovávať záznamy a spracúvavať osobné údaje žiadateľov o kurzy, tábory a 

podujatia v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zákona až do uplynutia ich doby spracúvania 

uvedenej v týchto Zásadách. Logiscool sa zaväzuje chrániť osobné údaje účastníkov kurzov, 

táborov a podujatí a rešpektovať právo na ochranu ich osobných údajov (ďalej len „subjekty 

údajov“ alebo „dotknuté osoby“). Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom a na 

transparentnom základe vo vzťahu k dotknutým osobám alebo ich zákonným zástupcom a sú 

prijaté všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia prostredníctvom 
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jednotlivých organizačných jednotiek, ktoré sú potrebné na zabezpečenie primeranej úrovne 

ochrany osobných údajov.  

Usmernenia o ochrane osobných údajov a pravidlá týkajúce sa ich spracúvania sú nepretržite 

dostupné v registračnom formulári. Logiscool si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek 

aktualizovať. Všetky aktualizácie sa oznamujú dotknutým osobám uverejnením na 

internetových stránkach. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, napíšte nám a 

naši zamestnanci Vám zodpovedia Vaše otázky. 

Napíšte nám na e-mail: datamanagement@logiscool.com 

Nižšie nájdete najdôležitejšie zásady spracúvania osobných údajov týkajúce sa činnosti 

Logiscool súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a kritériá a požiadavky stanovené 

Logiscool ako pevádzkovateľom údajov. Zásady spracúvania osobných údajov sú v súlade s 

európskymi a slovenskými právnymi predpismi, ktoré sú nasledovné:  

 NARIADENIE 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov);  

 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

3.  Definície:  

3.1  „súbor údajov“: súhrnne vymedzené údaje (napr. formálne usporiadanie faktov, 

myšlienok alebo pokyny, pevne stanovený rad signálov, ústna komunikácia alebo komunikácia 

prostredníctvom technických prostriedkov, ktorých účelom je interpretácia a spracovanie. Pre 

účely týchto Zásad texty, číselné rady, skutočnosti, informácie, návrhy, grafy, obrázky a údaje 

zachytené písomne alebo elektronicky a uložené na akomkoľvek nosiči) a oblasti údajov, ktoré 

majú byť zapísané.  

3.2.  „súbor s údajmi“: súhrn údajov spracúvaných do jedného súboru.  

3.3.  „dátový nosič“: fyzická podoba údajov a predmet, na ktorom sú uložené, vrátane 

dokumentov.  

3.4.  „prevádzkovateľ“: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky 

spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ 

alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo 

medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto 

zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

3.5.  „spracúvanie“: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s 

osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 

poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 

obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami 

alebo neautomatizovanými prostriedkami.  

3.6.  „obmedzenie spracúvania“: označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom 

obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti. 

3.7.  „oblasť údajov“: konkrétna zostava typov údajov; obchodné údaje, ktoré sú funkčne 

spojené v zmysle ich použitia, t.j. sada údajov, které by mohly a mali byť spracúvané logicky 
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na základe rovnakých princípov a ktoré vyžadujú viac či menej rovnakú úroveň ochrany. (napr. 

faktúry alebo údaje o bankových prevodoch).  

3.8.  „prenos údajov“: odovzdanie údajov konkrétnej tretej osobe.  

3.9.  „zničenie údajov“: úplné fyzické zničenie dátového nosiča, na ktorom sú údaje 

uložené.  

3:10.  „označenie údajov“: pripojenie identifikačnej značky k údajom s cieľom odlíšiť ich od 

ostatných údajov. 

3.11.  „výmaz údajov“: zabezpečenie nerozpoznateľnosti údajov taký spôsobom, že tieto 

údaje nemôžu byť už obnovené.  

3.12.  „spracovanie údajov“: vykonávanie technických činností v súvislosti so 

spracovateľskými operáciami bez ohľadu na metódu a prostriedky použité na tieto operácie a 

na miesto ich použitia, za predpokladu, že sa tieto technické činnosti vykonávajú na údajoch.  

3.13.  „sprostredkovateľ“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 

alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

3.14.  „porušenie ochrany osobných údajov": porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k 

náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných 

údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.  

 3.15.  „pseudonymizácia": spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje 

už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, 

pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a 

organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej 

alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.  

3.16.  „anonymizácia“: technický postup, ktorý nezvratne zabráni možnosti opätovného 

priradenia dotknutých osôb k ich osobným údajom.  

3.17.  „cookie“: informačný súbor (zvyčajne obyčajný textový súbor) prenášaný na pevné 

disky používateľov prostredníctvom ich prehliadačov, ktorý je schopný jednoznačne 

identifikovať používateľov pri ich nasledujúcej návšteve internetovej stránky. 

3.18.  „priamy marketing“: všetky informačné činnosti a doplnkové služby vykonávané 

priamym kontaktovaním ľudí s cieľom ponúkať výrobky alebo služby alebo posielať reklamy 

dotknutým osobám alebo poskytovať informácie spotrebiteľom, obchodným partnerom alebo 

propagovať obchodné transakcie (nákupy). 

3.19.  „údaje týkajúce sa zdravia": osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného 

zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými 

sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. 

3.20.  „dotknutá osoba“ / „zákazník“ / „spotrebitel“: každá fyzická osoba, ktorej osobné 

údaje sa spracúvajú. 

3.21.  „tretia strana": fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe 

priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných 

údajov; 

3.22.  „tretia krajina“: akákoľvek krajina s výnimkou členských štátov EHP.  
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3.23.  „súhlas dotknutej osoby": akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a 

jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného 

potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.  

3.24.  „zverejnenie“: sprístupnenie údajov akejkoľvek osobe.  

3.25.  „IP adresa“: v akejkoľvek sieti, kde je komunikácia založená na protokole TCP / IP, je 

serveru pridelená IP adresa, t.j. identifikačné číslo, ktoré umožňuje identifikáciu servera 

prostredníctvom siete. Každý počítač pripojený na web má IP adresu, na základe ktorej je 

možné ho identifikovať. 

3.26.  „osobitná kategória osobných údajov“: údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo 

etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v 

odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo 

údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.  

3.27.  „Úrad“: Úrad na ochranu osobných údajov zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov.  

3.28.  „profilovanie“: akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov 

spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo 

charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo 

charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, 

zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo 

pohybom. 

3.29.  „držiteľ osobných údajov“: vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným konkrétnym 

subjektom alebo jeho organizačnou zložkou, štatutárny orgán takejto organizácie alebo 

organizačnej zložky; v prípade spoločnosti, ktorá je súčasťou franchisingového systému 

Logiscool, je konateľ spoločnosti zodpovedný za spracúvanie všetkých osobných údajov 

spracúvaných subjektom, za ktorý koná, a v súlade s týmito Zásadami („držiteľ údajov“). V 

prípade akéhokoľvek rozhodnutia držiteľa údajov o elektronickom spracúvaní osobných 

údajov, je držitel osobných údajov povinný takéto rozhodnutie uskutočniť na základe 

predchádzajúceho schválenia spoločnosti Logiking s.r.o. ako nadriadeného držiteľa osobných 

údajov. 

3.30.  „osobným údajom“: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na 

základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, 

priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe 

jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, 

fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 

identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

3.31.  „cezhraničné spracúvanie": (a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v 

Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako 

jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako 

jednom členskom štáte; alebo (b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v 

kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale 

ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac 

ako jednom členskom štáte.  
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3.32.  „osobné identifikačné údaje“: meno a priezvisko, prípadne rodné priezvisko, 

priezvisko matky, miesto a dátum narodenia dotknutých osôb.  

3.33.  „námietka“: vyhlásenie dotknutých osôb, v ktorom namietajú proti spracovaniu svojich 

osobných údajov a požadujú ukončenie spracúvania a vymazanie spracúvaných osobných 

údajov. 

3.34  „podnik": fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez 

ohľadu na jej právnu formu, vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú 

hospodársku činnosť.  

3.35  "skupina podnikov": riadiaci podnik a ním riadené podniky.  

 

4.  Pravidlá a zásady spracúvania 

Tieto Zásady na spracúvanie osobných údajov sú platné od 15. júna 2020 do ďalšieho 

oznámenia ich zmien. 

4.1. Osobné údaje sú: 

 spracúvané zákonným spôsobom, korektne a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu 

transparentný („zákonnosť, korektnosť a transparentnosť“); 

 zhromažďované pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely („obmedzenie účelu“); 

 primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý 

sú spracúvané („minimalizácia údajov“); 

 presné a v prípade potreby aktualizované; musia byť prijaté všetky primerané opatrenia, 

aby osobné údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím k účelu, pre ktorý sa spracúvajú, 

boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“); 

 uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb po dobu nie 

dlhšiu, než ako je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracúvané („obmedzenie 

uloženia“); 

 spracúvané spôsobom, ktorý zaistí primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane 

ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu a proti náhodnej strate, 

zničeniu alebo poškodeniu pomocou vhodných technických alebo organizačných 

opatrení („integrita a dôvernosť“). 

Logiscool ako prevádzkovateľ zodpovedá  za dodržiavanie vyššie uvedených zásad a  musí býť 

schopný toto dodržiavanie súladu preukázať.  

4.2. Každá fáza spracúvania musí byť v súlade so zamýšľaným účelom a ak účel spracúvania 

zanikol alebo ak je spracúvanie z iného dôvodu v rozpore so zákonom, spracúvané údaje musia 

byť vymazané. Akékoľvek osobné údaje spracúvava Logiscool výlučne v rozsahu 

predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby alebo v rozsahu, v akom si takéto spracúvanie 

vyžaduje zákon, mandát založený na zákone, či zákonná povinnosť prevádzkovateľa alebo 

oprávnený záujem prevádzkovateľa. Pred zaznamenaním osobných údajov je Logiscool 

povinný oznámiť dotknutej osobe účel a dôvody spracúvania, dotknuté údaje a dobu, po ktorú 

budú tieto údaje spracúvané. 

 

4.3. Zamestnanci Logiscool, ktorí spracúvajú osobné údaje v rámci organizačných jednotiek 

Logiscool a zamestnanci subjektov zapojených do spracúvania (t,j. ktorí vykonávajú akékoľvek 

spracúvanie v mene Logiscool) sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadne im sprístupnených 

osobných údajov. Osoby zúčastnené na spracúvaní osobných údajov alebo s prístupom k nim 

sú povinné uzatvoriť dohodu o mlčanlivosti. V prípade, ak akákoľvek osoba zistí, že akékoľvek 
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osobné údaje sú chybné, neúplné nebo neaktuálne, opraví tieto údaje alebo požiada o ich opravu 

povereného zamestnanca. 

4.4. Povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k fyzickým ako aj právnickým osobám a nezapísaným 

spoločnostiam, ktoré vykonávajú spracúvanie osobných údajov v mene Logiscool, bude 

zabezpčená prostreníctvom zmluvy o službách uzatvorených s týmito sprostredkovateľmi. 

Prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom údajov, ktorí vykonávajú takúto spracovateľskú 

činnosť v tretej krajine, sa žiadne osobné údaje nemôžu prenášať, pokiaľ dotknutá osoba 

výslovne neudelila súhlas s prenosom týchto osobných údajov alebo ak vyššie uvedené 

podmienky spracúvania nespĺňajú príslušnú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je zaručená 

počas celej doby spracúvania osobných údajov v tejto tretej krajine. Prenos údajov do štátov 

EHP sa považuje za prenos údajov v rámci územia Európskej únie. 

4.5. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s činnosťou Logiscool je založené primárne na 

dobrovoľne udelenom súhlase. V určitých prípadoch môže byť spracúvanie, uchovávanie a 

prenos určitých údajov vyžadované platnými právnymi predpismi.  

4.6. S prihliadnutím na charakteristiky Logiscool-u, konateľ určí vnútornú organizáciu ochrany 

osobných údajov, funkcie a kompetencie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súvisiacich 

činností a vymenuje osobu zodpovednú za dohľad nad spracúvaním. Zamestnanci Logiscool-u 

sú povinní zabezpečiť, aby žiadna osoba nezískala neoprávnený prístup k osobným údajom a 

aby osobné údaje boli uložené a umiestnené spôsobom, ktorý účinne bráni neoprávnenému 

prístupu, zverejneniu, ich pozmeňovaniu alebo zničeniu. Na vnútorný systém ochrany 

osobných údajov Logiscool-u dohliada konateľ prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorého 

vymenoval alebo poveril.  

4.7. Vypracovanie a vykonávanie týchto Zásad je v súlade s odporúčaniami Úradu na ochranu 

osobných údajov a článkom 5 nariadenia GDPR, najmä so zreteľom na zásadu zodpovednosti 

podľa článku 5.2 Nariadenia. 

 

5.  Spracúvanie osobných údajov v priebehu kurzov Logiscool  

 

Miesto spracúvania: Špeciálna CRM databáza Logiscool  

5.1.  Rozsah, účel, dôvody a doba spracúavania osobných údajov  

5.1.1.  Údaje návštevníkov internetových stránok (www.LOGISCOOL.com)   

Internetové stránky Logiscool sú prístupné akejkoľvek osobe bez odhalenia jej identity alebo 

osobných údajov; získavanie informácií na internetových stránkach a ich interných odkazoch 

nie je ničím obmedzené. Webová stránka však automaticky a bez obmedzenia zhromažďuje 

informácie, ktoré nie sú spojené s konkrétnymi osobami. 

 

Označenie spracúvania  Údaje návštěvníkov internetových stránok 

 

Účel Pri návšteve internetových stránok 

poskytovateľ služieb zaznamenáva údaje o 

návštevníkoch za účelom monitorovania 

funkčnosti poskytovaných služieb, vylepšenia 

a zjednodušenia funkcií internetovej stránky, 

poskytovania služieb na mieru a zamedzenia 

akémukoľvek zneužitiu. 
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Základ Súhlas dotknutej osoby.  

Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje, pokiaľ ide 

o konkrétne činnosti spracúvania, použitím 

webovej stránky, registráciou a dobrovoľným 

poskytnutím dotknutých údajov. 

 

Subjekty údajov Užívatelia internetových stránok, registrovaní 

ako aj neregistrovaní návštevníci. 

 

Popis údajov Identifikačné číslo, dátum, čas, adresa 

navštívenej stránky, adresa predchádzajúcej 

stránky navštívenej na www.logiscool.com, 

údaje o operačnom systéme, prehliadači a IP 

adrese, bez jej poslednej časti.  

 

Zdroj údajov  Webstránka. 

Doba spracúvania Výňatok IP adresy zariadenia je vymazaný na 

konci návštevy internetovej stránky. 

 

Druh a príjemca prenášaných údajov a 

dôvod prenosu údajov 

 

Neprenášajú sa žiadne údaje. 

Názov prevádzkovateľa Prevádzkovateľ 1 

Názov sprostredkovateľa  Poskytovateľ hostingových služieb. 

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu  

prevádzkovateľom 

www.logiscool.com  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu 

sprosredkovateľom  

Poskytovateľ cloudových služieb Microsoft 

Azure, názov: Microsoft Magyarország Kft., 

sídlo na adrese H-1031, Graphisoft Park 3, 

Budapešť, Maďarsko.  

 

Činnosti sprostredkovteľa súvisiace so 

spracúvaním osobných údajov  

 

Poskytovanie hostingových a cloudových 

služieb. 

Typ technológie spracúvania údajov  

 

Použitie informačného systému.  

 

Osobné údaje návštevníkov webovej stránky sa neukladajú a spoločnosť Logiscool ich 

nepridáva do žiadneho iného zdroja údajov. Po ukončení Vašej návštevy sa vaša adresa IP 

okamžite odstráni z webovej stránky www.logiscool.com.  

5.1.2.  Správa cookies na internetových stránkach  

Anonymné „cookies“ sú súbory alebo časti informácií ukladané v počítači (alebo v iných 

zariadeniach kompatibilných s internetom vrátane smartfónu alebo tabletu) pri návšteve 

interentových stránok Logiscool. Súbory cookies zvyčajne špecifikujú názov internetových 

stránok, ich „životnosť“, t.j. dĺžku času, v ktorom sú uložené v zariadení, a ich kód, čo je 

zvyčajne jedinečné, náhodne vygenerované číslo. Stránky logiscool.com používajú súbory 

cookies, aby zabezpečili príjemnejšie užívateľské skúsenosti. Zakaždým, keď vstúpite na 

http://www.logiscool.com/
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stránku, stránka pošle cookies do vášho počítača a získa prístup k takýmto cookies. Na 

iternetovej stránke logiscool.com sa cookies používajú na rôznych miestach, aby poskytovali 

užívateľsky príjemnejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu službu. Súbory cookies sú vhodné na 

vytváranie anonymných súhrnných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť spôsob, akým ľudia 

používajú stránky Logiscool, čo nám umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto stránok. 

Informácie, ktoré prostredníctvom cookies zdieľate, však nie sú spôsobilé k dostatočnej 

identifikácii návštevníkov stránok. V súlade s bezpečnostnými zásadami spoločnosti Logiscool 

sú súbory cookies chránené proti neoprávnenému prístupu tretích strán. 

 

Označenie spracúvania  Správa cookies na internetových stránkach 

  

Účel Identifikácia používateľov, rozlíšenie 

používateľov, identifikácia skutočnej relácie 

podľa používateľov, uloženie údajov zadaných 

počas tejto relácie, zabránenie stratám údajov, 

sledovanie používateľov, zahrnutie 

identifikácie používateľa a zobrazenie 

prispôsobených ponúk pomocou údajov 

zaznamenaných pri každej návšteve. 

Základ Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.  

 

Subjekty údajov Zákazníci a návštevníci internetových stránok. 

 

Popis údajov Identifikátor, dátum, čas.  

 

Zdroj údajov  Používanie internetových stránok.  

 

Doba spracúvania Do skončenia návštevy internetových stránok. 

  

Druh a príjemca prenášaných údajov a 

dôvod prenosu údajov 

 

Podrobné informácie nájdete v právnom 

upozornení na webovej stránke. 

Názov prevádzkovateľa Prevádzkovateľ 1  

Názov sprostredkovateľa  Poskytovateľ hostingových služieb. 

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu  

prevádzkovateľom 

www.logiscool.com  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu 

sprostredkovateľom  

Poskytovateľ cloudových služieb Microsoft 

Azure, názov: Microsoft Magyarország Kft., 

sídlo na adrese H-1031, Graphisoft Park 3, 

Budapešť, Maďarsko.  

 

Činnosti sprostredkovateľa súvisiace so 

spracúvaním osobných údajov  

 

Poskytovanie hostingových a cloudových 

služieb  

Typ technológie spracúvania údajov  Použitie informačného systému.  

 

Väčšina internetových prehliadačov má vo svojich východiskových nastaveniach cookies 

povolené. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, že cookies budete blokovať a že sa Vám zobrazí 

upozornenie, kedykoľvek sa cookies na internetovej stránke nachádza. Existujú rôzne spôsoby, 

http://www.logiscool.com/
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ako tieto cookies spravovať. Skontrolujte si preto nastavenie svojho prehliadača, prípadne sa 

pozrite do nápovedy. Funkcia „nápoveda“ Vám v ponuke väčšiny prehliadačov vysvetlí, ako je 

potrebné si prehiadač nastaviť, aby nepovoľoval doterajšie alebo neprijímal nové cookies. 

Detailná tabuľka cookies Logiscool-u je uvedená nižšie:  

 

Typ cookie 
Dôvody 

spracúvania 
Účel spracúvania 

Doba 

spracúvania 

Typ 

spracúvaných 

údajov 

Cookies relácia  Váš súhlas 

Zabezpečenie riadnej 

prevádzky internetových 

stránok 

Do konca 

príslušnej 

užívateľskej 

relácie  

 

connect.sid 

 

Cookie 

užívateľské 

nastavenie  

 

Váš súhlas 

Individuálne nastavenie 

používateľa internetovej 

stránky týkajúce sa 

jazyka stránky 

14 dní lang 

CloudFlare 

zabezpečenie 

 

Váš súhlas 

Zabezpečenie riadneho 

fungovania internetových 

stránok  
1 rok __cfduid 

Google 

Analytics 

 

Váš súhlas 

Zhromažďujú sa 

informácie o tom, ako  

návštevníci používajú 

internetovú stránku  

2 roky 

2 roky  

10 minút 

6 mesiacov 

__utma 

_ga 

_gat 

__utmz 

 

Cookies 

integrácia 

služby 

Faceboolk 

 

Váš súhlas 

Cookies vyžadované pre 

integráciu prvkov služby 

Facebook; správca: 

Facebook. 

Líši sa (3 

mesiace – 2 

roky) 

act, c_user, csm, 

datr, fr, lu, sb, xs, 

presence 

Zendesk Chat 

 

Váš súhlas 

Prevádzkovanie 

chatovacej služby (len 

pre učiteľov).  

1 rok 

1 rok 

__zlcprivacy 

__zlcmid 

 

5.1.3. Spracúvanie osobných údajov žiadateľov o kurzy, tábory a podujatia (vytvorenie 

databázy študentov) 

Na kurzy, tábory a podujatia Logiscool je možné prihlásiť sa iba prostredníctvom internetovej 

stránky Logiscool. Dotknuté osoby alebo ich zákonní zástupcovia na základe žiadosti zadávajú 

osobné údaje žiadateľa a poskytnutím týchto údajov súhlasia s použitím a spracúvaním týchto 

údajov pre kurzy, tábory a udalosti, prípadne aj po ich absolvovaní, pokiaľ dotknutá osoba  

ostane žiakom.  

Logiscool neoveruje žiadne osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté. Dotknutá osoba, ktorá 

svoje údaje poskytuje, je plne zodpovedná za správnosť a úplnosť pokytovaných údajov. 

Dotknutá osoba je rovnako povinná po poskytnutí svojej e-mailovej adresy zabezpečiť, aby 

žiadny iný užívateľ nepoužíval služby Logiscool z uvedenej e-mailovej adresy. Dotknutá osoba  
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je zároveň zodpovedná za prihlasovanie do systému Logiscool z tejto e-mailovej adresy. V 

prípade, že žiadateľ uvádza iné osobné údaje než svoje vlastné, je povinný si zabezpečiť súhlas 

tejto tretej osoby. Logiscool zpracúvavá osobné údaje za účelom ulatnenia práv zo záruky vo 

vzťahu k predávaným službám, platobného styku, vybavovania sťažností a marketingových 

cieľov. Spracúvanie osobných údajov preto zahŕňa súhlas dotknutej osoby a záruku, že 

poskytnuté údaje sú vhodné k spracúvaniu, vrátane upozornení (telefonicky a/alebo e-mailom) 

na nové služby, ktoré by mohli dotknuté osoby zaujímať.  

  

Označenie spracúvania  Spracúvanie osobných údajov žiadateľov o 

kurzy, tábory a podujatia 

Účel Prihláška na internetových stránkách Logiscool, 

vyhotovenie faktúr, registrácia a rozlíšenie 

zákazníkov, doručovanie objednávok, evidencia 

nákupov a platieb, vedenie účtovníctva, 

komunikácia so zákazníkmi, analýza vzorcov 

správania zákazníkov, lepšie cielenie služieb, 

udržiavanie komunikácie s dotknutými osobami, 

poskytnutie informácií v rámci priameho 

marketingu, zasielanie informácií o najnovších 

udalostiach a ponukách. 

 

Základ Plnenie zmluvy, oprávnený záujem 

prevádzkovateľa. 

Subjekty údajov Žiadatelia o kurz  

Popis údajov  Údaje o rodičoch alebo opatrovníkoch: meno, 

priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.  

Údaje dotknutej osoby/ žiaka: meno, priezvisko, 

prezývka, vek, dátum narodenia, bydlisko, 

názov a adresa školy, okres, skúsenosti s 

programovaním, akékoľvek ďalšie informácie, 

zvláštne informácie (alergie, iné návyky, 

užívané lieky).  

Údaje o súrodencoch pre účely poskytovania 

zliav, platobné metódy, fakturačná adresa, 

plavecká úroveň, meno a kontaktné údaje 

doprovodu.  

 

Zdroj údajov  Dotknuté osoby a ich zákonní zástupcovia.  

Doba spracúvania  V prípade priameho marketingu – do odoslania 

oznámenia o ďalšom nezasielaní 

marketingových materiálov.  

V prípade zahrnutia do databázy zákazníkov – 

do 3 rokov od posledného využitia služby 

Logiscool zákazníkom.  

V prípade plnenia zákonných povinností (napr. 

daňové a účtovné zákony) do lehôt uloženia, 

resp. uplatnenia práva podľa príslušných 

právnych predpisov.  
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Druh a príjemca prenášaných údajov 

a dôvod prenosu údajov  

Všetky osobné údaje sú prenášané v súlade s 

textom pod touto tabuľkou.  

 

Názov prevádzkovateľa Prevádzkovateľ 1.  

Názov sprostredkovateľa Poskytovateľ hostingových služieb.  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu  

prevádzkovateľom 

www.logiscool.com  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu 

sprostredkovateľom 

Poskytovateľ cloudových služieb Microsoft 

Azure, názov: Microsoft Magyarország Kft., 

sídlo na adrese H-1031, Graphisoft Park 3, 

Budapešť, Maďarsko.  

 

Činnosti sprostredkovateľa súvisiace 

so spracúvaním osobných údajov  

 

Poskytovanie hostingových a cloudových 

služieb.  

Typ technológie spracúvania údajov Použitie informačného systému. 

 

Prenos údajov: https://www.logiscool.com/ (spoločnosť Logiscool Kft. ako Franchisor) Dôvod: 

súhlas dotknutých osôb.  

5.1.4.  Newsletter  

Logiscool vydáva pravidelný newsletter o svojej činnosti a rozosiela ho osobám, ktoré sa 

prihlásili na odber tohto newslettera. Možnosť prihlásiť sa na odber newslettera je dostupná na 

internetových stránkach Logiscool.  

Označenie spracúvania  Newsletter 

Účel Rozosielanie elektronických správ (e-mailov, 

SMS správ, správ typu push) dotknutým osobám 

s reklamným obsahom týkajúcich sa najmä 

aktualít, najnovších výrobkov, akčných ponúk, 

nových funkcií a pod. 

Základ Súhlas dotknutej osoby.  

Subjekty údajov Odberatelia newslettera.  

Popis údajov  E-mailová adresa, meno a priezvisko.  

 

Zdroj údajov  Odberatelia newslettera.   

Doba spracúvania  Do odvolania súhlasu, avšak v prípade 

zaradenia do databázy zákazníkov do 3 rokov 

od posledného využitia služieb Logiscool 

zákazníkom.  

Druh a príjemca prenášaných údajov 

a dôvod prenosu údajov  

 

Názov prevádzkovateľa Prevádzkovateľ 1.  

 

Názov sprostredkovateľa Poskytovateľ hostingových služieb.  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu  

prevádzkovateľom 

www.logiscool.com  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu 

sprostredkovateľom 

Poskytovateľ cloudových služieb Microsoft 

Azure, názov: Microsoft Magyarország Kft., 

http://www.logiscool.com/
http://www.logiscool.com/
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sídlo na adrese H-1031, Graphisoft Park 3, 

Budapešť, Maďarsko.  

 

Činnosti sprostredkovateľa súvisiace 

so spracúvaním osobných údajov  

 

Poskytovanie hostingových a cloudových 

služieb.  

Typ technológie spracúvania údajov Použitie informačného systému. 

 

Dotknuté osoby sa môžu z odberu newslettera kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Odvolanie 

súhlasu s poskytovaním oznámení o priamom marketingu a vymazanie alebo zmenu osobných 

údajov možno uskutočniť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu príslušného 

prevádzkovateľa.  

5.2  Komunikácia s Logiscool  

5.2.1.   Zákaznícky servis Logiscool  

V prípade akýchkoľvek dotazov pri prihlasovaní nás neváhajte kontaktovať na adresách 

uvedených v týchto Zásadách a na internetových stránkach, prípadne vyplnením formuláru 

„Kontakt“ v menu internetových stránok www.logiscool.com/sk.  

5.2.2.  Vybavovanie sťažností na kvalitu poskytovaných služieb 

 

Označenie spracúvania  Vybavovanie sťažností na kvalitu služieb  

Účel Vybavovanie akýchkoľvek sťažností na kvalitu 

poskytovaných služieb Logiscool. 

Základ Plnenie zmluvy, oprávnený záujem 

prevádzkovateľa. 

Subjekty údajov Žiaci alebo ich zákonní zástupcovia.   

Popis údajov  Meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-

mailová adresa, číslo účtu, popis sťažnosti, 

meno dodávateľa, dátum objednávky, názov 

dotknutej služby, číslo faktúry a popis 

požiadavky.  

Zdroj údajov  Dotknuté osoby.    

Doba spracúvania  Po dobu päť rokov odo dňa podania sťažnosti. 

Druh a príjemca prenášaných údajov 

a dôvod prenosu údajov  

 

Názov prevádzkovateľa Prevádzkovateľ 1.  

Prevádzkovateľ 2.  

 

Názov sprostredkovateľa Poskytovateľ hostingových služieb.  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu  

prevádzkovateľom 

www.logiscool.com  

Miesto, kde dochádza k spracúvaniu 

sprostredkovateľom 

Poskytovateľ cloudových služieb Microsoft 

Azure, názov: Microsoft Magyarország Kft., 

sídlo na adrese H-1031, Graphisoft Park 3, 

Budapešť, Maďarsko.  

 

Činnosti sprostredkovateľa súvisiace 

so spracúvaním osobných údajov  

Poskytovanie hostingových a cloudových 

služieb a franchisingový partner.  

http://www.logiscool.com/
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Typ technológie spracúvania údajov Použitie informačného systému a manuálne 

spracúvanie na papierovom základe.  

  

Je oprávneným záujmom žiadateľa, aby mu bolo umožnené kontaktovať zákaznícky servis 

Logiscool ohľadne sťažností na kvalitu služieb, čím sa zjednoduší vedenie administratívnych 

povinností a skúmanie prípadných sťažností. Za účelom starostlivého poskytovania služieb 

zákazníkom, je oprávneným záujmom Logiscool, aby sa oboznámil s osobnými údajmi 

(kontaktnými informáciami) skôr poskytnutými pre účely zákazníckych služieb. S ohľadom na 

vyššie uvedené, majú prevádzkovateľ ako aj dotknuté osoby oprávnený záujem na spracúvaní 

osobných údajov alebo na ich prípadnom zaznamenaní. Pokiaľ dôjde k spracúvaniu osobných 

údajov bez súhlasu dotknutej osoby, je možné spracúvanie osobných údajov považovať za 

nevhynutné a primerané s prihliadnutím na všetky okolnosti.  

5.2.3.  Ďalšie spôsoby spracúvania osobných údajov  

Informácie o spôsoboch spracúvania osobných údajov neuvedených v týchto Zásadách sú 

poskytované dotknutým osobám pri ich zaznamenávaní. Berte ohľad na to, že súdy, 

prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, Úrad na ochranu osobných 

údajov a ďalšie orgány môžu od prevádzkovateľa požadovať, aby im poskytol informácie, 

zverejnil alebo poskytol údaje a sprístupnil dokumenty. V prípade ostatných orgánov, pokiaľ 

takýto orgán jednoznačne určí dôvod žiadosti o poskytnutie informácií, Logiscool poskytne 

osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na splnenie účelu žiadosti tohto orgánu.  

6.  Uchovávanie osobných údajov a zabezpečenie ich spracúvania  

Systémy informačných technológií Logiscool a ďalšie úložiská osobných údajov sa nachádzajú 

v sídle spoločnosti Logiscool a u poskytovateľov hostingových a cloudových služieb:  

 Naše virtuálne servery sú spustené prostredníctvom cloudových služieb 

spoločnosti Microsoft Azure. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft 

si môžete prečítať tu (v anglickom jazyku). 

 Naše databázové služby poskytuje MongoDB Atlas. Zásady ochrany osobných údajov 

spoločnosti MongoDB, Inc. nájdete tu (v anglickom jazyku). 

 Na zasielanie noviniek používame Mailchimp, pre ktorý používame Vaše meno, 

priezvisko a e-mailovú adresu (pokiaľ ste sa prihlásili na odber nášho newsletteru). 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp, Inc. nájdete kliknutím sem (v 

anglickom jazyku).  

 Službu okamžitej podpory chatu, ktorá je k dispozícii na našej internetove stránke, 

poskytuje server tawk.to. Zásady ochrany osobných údajov stránky tawk.to si môžete 

prečítať tu. 

 Ak naša webová stránka vo Vašom prehliadači nefunguje správne, upozorňujeme Vás 

pomocou trackjs.com. Politiku ochrany osobných údajov trackjs.com nájdete tu. 

 Zhromažďujeme štatistické údaje o používaní našich webových stránok pomocou 

nástroja Google Analytics. Činnosti služby Google Analytics sa riadia vlastnými 

zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ďalšie informácie nájdete tu. 

Prevádzkovateľ je povinný plánovať a vykonávať všetky činnosti spracúvania s cieľom 

zabezpečiť ochranu súkromia dotknutých osôb. V Logiscool sú údaje chránené vhodnými 

opatreniami proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo 

zničeniu, poškodeniu a náhodnej strate a proti zneprístupneniu z dôvodu akejkoľvek zmeny 

použitej technológie. Prevádzkovatelia osobných údajov sú povinní v rámci svojich právomocí 

https://azure.microsoft.com/
https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
https://www.mongodb.com/cloud/atlas
https://www.mongodb.com/cloud/trust/compliance/gdpr
https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.tawk.to/
https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://trackjs.com/
https://trackjs.com/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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implementovať (i) primerané záruky a vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu 

osobných údajov, ako aj (ii) primerané pravidlá postupu na presadzovanie ustanovení platných 

právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a dôverných informácií. 

S cieľom chrániť elektronicky spracúvané dátové súbory v rôznych záznamoch, Logiscool 

poskytuje primerané technické riešenia k zamedzeniu akéhokoľvek prepojenia medzi 

jednotlivými údajmi navzájom a prepojenia s konkrétnymi dotknutými osobami, pokiaľ takéto 

prepojenie nepovoľuje zákon. 

Počas automatizovaného spracúvania osobných údajov prevádzkovatelia a sprostredkovatelia 

údajov vykonávajú ďalšie opatrenia zamerané: 

 na zabránenie neoprávneného prístupu k osobným údajom;  

 na zabránenie používania automatizovaných systémov spracúvania údajov 

neoprávnenými osobami za použitia dátových komunikačných zariadení; 

 na zabezpečenie, aby bolo možné overiť a zistiť, ktorým subjektom boli alebo môžu byť 

osobné údaje prenášané alebo sprístupňované pomocou zariadenia na dátovú 

komunikáciu; 

 na zabezpečenie, aby bolo možné overiť a zistiť, ktoré osobné údaje boli vložené do 

automatizovaných systémov spracúvania údajov a kedy a kým boli údaje vložené; 

 na zabezpečenie, aby nainštalované systémy mohli byť obnovené v prípade prerušenia 

služby a aby boli hlásené akékoľvek chyby počas automatizovaného spracúvania. 

Pri prijímaní opatrení na ochranu osobných údajov sú prevádzkovatelia a sprotredkovatelia 

povinní zohľadniť skutočný stav technológie. Ak sú na spracúvanie osobných údajov k 

dispozícii alternatívne riešenia, vybrané riešenie musí zabezpečiť najúčinnejšiu ochranu 

osobných údajov, pokiaľ by to neviedlo k neprimeraným ťažkostiam pre prevádzkovateľa.  

Informačný komunikačný systém a sieť Logiscool, vrátane partnerov, sú chránené proti 

počítačovým hackerom, podvodu, špionáži, neoprávnenému prístupu, sabotáži, vandalizmu, 

požiarom a povodniam, počítačovým vírusom a útokom, spôsobom vedúcim k odmietnutiu 

poskytovania služieb. Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť poskytnutím primeraných 

ochranných opatrení. 

Upozorňujeme, že bez ohľadu na použitý protokol (e-mail, web, ftp atď.) je elektronická 

komunikácia zraniteľná voči sieťovým hrozbám, ktoré môžu mať za následok podvodné 

konanie, spochybňovanie ustanovení zmluvy alebo sprístupnenie alebo zásah do informácií. 

Prevádzkovateľ podnikne všetky primerané preventívne opatrenia, aby zabránil takýmto 

hrozbám. Monitoruje systémy s cieľom zaznamenávať akékoľvek narušenia bezpečnosti a 

poskytovať dôkazy týkajúce sa akýchkoľvek bezpečnostných incidentov. Monitorovanie 

systémov navyše umožňuje overovanie účinnosti preventívnych opatrení. 

7.  Prostriedky právnej ochrany  

7.1.  Žiadosť o informácie  

Podľa GDPR nariadenia môžu dotknuté osoby požadovať informácie týkajúce sa spracúvania 

ich osobných údajov a v zákonom stanovených prípadoch môžu požadovať opravu, vymazanie, 

obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a môžu podať námietky proti spracúvaniu 

osobných údajov. Žiadosť o informácie a ďalšie žiadosti definované vyššie v tomto odseku je 

možné zaslať na kontakty prevádzkovateľa uvedené v oddiele 2. týchto Zásad. 

Logiscool ako prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby informácie o osobných 

údajoch spracúvaných zo strany Logiscoool alebo jeho sprostredkovateľov v rozsahu o zdroji 
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týchto údajov, účele spracúvania, právnom základe a dobe spracúvania, názve a adrese 

sprostredkovateľa a jeho činnosti súvisiacej so spracúvaním, a v prípade prenosu osobných 

údajov o právnom základe takéhoto prenosu a príjemcoch údajov. 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe písomnú informáciu na ňou predloženú žiadosť bez 

zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, a to v zrozumiteľnom 

jazyku. Túto lehotu je možné predĺžiť o dva mesiace, ak je to vzhľadom na povahu žiadosti, 

ako aj na počet žiadostí, potrebné. Dotknutá osoba musí byť o dôvodoch predĺženia termínu 

upovedomená spolu s odôvodnením predĺženia lehoty, a to do jedného mesiaca od prijatia 

žiadosti. 

Informácie sa poskytujú bezplatne, ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená 

alebo - najmä z dôvodu jej opakujúcej sa povahy - neprimeraná, Logiscool účtuje primeraný 

poplatok - na základe požadovaných informácií alebo poskytnutia informácií alebo 

administratívnych nákladov - alebo odmietne poskytnutie odpovede. 

Vo výnimočných prípadoch, ak má Logiscool opodstatnené pochybnosti o totožnosti fyzickej 

osoby predkladajúcej žiadosť, môže Logiscool na potvrdenie totožnosti osoby požadovať 

ďalšie osobné údaje. Tento prostriedok je definovaný v čl. 5 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR 

za účelom zaistenia dôvernosti spracúvania osobných údajov, ktorú by neoprávnený prístup k 

týmto údajom predstavoval.   

7.2. Prostriedky právnej ochrany pri spracúvaní osobných údajov  

Logiscool vykoná nápravu alebo opraví akékoľvek nesprávne osobné údaje, pokiaľ bude mať 

k dispozícii ich správne znenie. Logiscool - na základe žiadosti dotknutej osoby - obmedzí 

spracúvanie osobných údajov, ak je spochybniteľná ich presnosť alebo ak je spracúvanie údajov 

nezákonné alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ako aj 

v prípade, ak prevádzkovateľ  údajov tieto informácie nepotrebuje. 

Logiscool vymaže osobné údaje, ak odpadne účel ich spracúvania, ak dotknutá osoba svoj 

súhlas odvolá alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov alebo ak je spracúvanie údajov 

nezákonné. Prevádzkovateľ má k dispozícii lehotu 30 dní na vymazanie alebo opravu osobných 

údajov. Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutej osoby o opravu, obmedzenie 

spracúvania alebo vymazanie osobných údajov, písomne oznámi dotknutej osobe dôvody 

takéhoto zamietnutia do 30 dní od podania žiadosti. 

Cieľom Logiscool je informovať všetkých prevádzkovateľov údajov, ktorí môžu alebo mohli 

byť v kontakte so zverejnenými údajmi. 

Dotknuté osoby môžu obdržať svoje osobné údaje, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v bežne 

dostupnom strojovo čitateľnom formáte tak, aby boli spôsobilé na prenos k inému 

prevádzkovateľovi. Logiscool informuje dotknutú osobu a všetkých príjemcoch, s ktorými 

osobné údaje zdieľal alebo mohol zdieľať, o všetkých opravách, výmazoch a obmedzeniach 

spracúvania s výnimkou prípadov, ak je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerane veľké úsilie. 

Logiscool informuje dotknutú osobu aj o príjemcoch osobných údajov, pokiaľ o to dotknutá 

osoba požiada.  

Logiscool nebude informovat dotknuté osoby v prípade, pokiaľ  s ohľadom na účel spracúvania 

,nebudú dotknuté oprávnené záujmy dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s 

rozhodnutím prijatým Logoscool, môže požiadať súd o nápravu do 30 dní odo dňa oznámenia 

tohto rozhodnutia.  

7.3.  Námietky  
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Dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov na základe čl. 6 

odst. 1 písm. e) alebo f) GDPR nariadenia, z dôvodu týkajúceho sa ich konkrétnej situácie 

vrátane profilovania. V takom prípade Logiscool nie je oprávnený ďalej spracúvať osobné 

údaje, okrem prípadu, kedy existujú preukázateľné dôvody pre spracúvanie, ktoré majú 

prednosť pred záujmami a právami dotknutých osoôb alebo kedy tieto osobné údaje súvisia s 

uplatňovaním, určovaním a ochranou právnych nárokov prevádzkovateľa.  

Logiscool preskúma námietky, akonáhle to bude možné, najneskôr však do 15 dní odo dňa  ich 

obdržania; v prípade oprávnenosti námietok Logiscool prijme rozhodnutie a písomne o ňom 

upovedomí dotknutú ossobu.  

 

V prípade, ak prevádzkovateľ uzná oprávnenosť námietok podaných dotknutou osobou, ukončí 

spracúvanie osobných údajov, vrátane zaznamenávania a prenosu, a upovedomí o tom osoby, 

ktorým mohli byť tieto osobné údaje poskytnuté alebo ktoré sú povinné prijať opatrenia pre 

uplatnenie práv dotknutej osoby.  

V prípade, ak dotknutá osoba požiadala o výmaz svojich údajov, Logiscool spracúvanie údajov 

ukončí.  

V prípade, že dotknutá osoba nebude súhlasiť s rozhodnutím Logiscool, môže požiadať 

o nápravu u príslušného súdu, a to do 30 dní od obdržania rozhodnutia.  

Logiscool nie je oprávnený vymazat údaje dotknutých osôb, pokiaľ sa tieto údaje spracúvajú 

na základe zákona. Takéto osobné údaje však nemôžu byť ďalej prevádzané ďalším príjemcom, 

ak prevádzkovateľ uzná námietky dotknutej osoby ako oprávnené alebo túto námietku potvrdí 

súd.  

Ak dôjde k porušeniu práv dotknutej osoby, dotknutá osoba sa môže obrátiť na príslušný súd. 

Logiscool považuje ochranu osobných údajov, vrátane práv a právom chránených záujmov 

dotknutej osoby za dôležitú, preto si kladie za cieľ reagovať na všetky žiadosti správne a v 

stanovenej lehote. Vzhľadom na to, v prípade možných konfliktov Logiscool žiada dotknuté 

osoby, aby sa v prípade rozporov (pred samotným súdnym podaním) so svojou sťažnosťou 

najprv obracali na Logiscool, za účelom zmierlivého urovania rozporov.  

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ak ku škode došlo z dôvodov, ktoré nemohol 

ovplyvniť. Prevádzkovateľ ďalej nie je povinný hradiť škodu a od prevádzkovateľa nie je 

možné požadovať škodu, ak škoda alebo narušenie súkromia dotknutej osoby boli spôsobené 

úmyselným konaním dotknutej osoby alebo hrubou nedbanlivosťou dotknutej osoby.  

V prípade akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov zo strany 

Logiscool nás prosím kontaktujte na datamanagement@logiscool.com   

7.4.  Žiadosti a prostriedky právnej ochrany a sťažnosti sa podávajú na:  

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov 

IČO: 36064220, DIČ: 2021685985 

  

Tel: +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

mailto:datamanagement@logiscool.com
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
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7.4.1.  Súdne konanie  

Pokiaľ sa chcete domáhať vymáhania práva a právom chránených záujmov v súlade s platnými 

právnymi predpismi, kontaktujte príslušný súd. 

7.4.2 Náhrada škody 

Ak prevádzkovateľ spôsobí škodu dotknutým osobám nezákonným spracúvaním osobných 

údajov alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť údajov, je povinný vzniknutú škodu 

uhradiť.  

Nárok na náhradu škody nevzniká, ak ku vzniku škody alebo narušeniu súkromia dotknutej 

osoby došlo v dôsledku úmyselného konania dotknutej osoby alebo v dôskedku jej hrubej 

nedbanlivosti. 

8.  Rôzne ustanovenia  

Ak chce Logiscool použiť poskytnuté osobné údaje pre iné účely, ako boli pôvodne poskytnuté, 

informuje o tom dotnuté osoby a získa od nich nový súhlas so Spracúvaním osobných údajov 

alebo im umožní spracúvanie zakázať. 

Logiscoool vyžaduje starostlivosť o bezpečnosť osobných údajov, ako aj vykonanie potrebných 

technických krokov na zabezpečenie ochrany všetkých zaznamenaných, uložených a 

spracúvaných osobných údajov; za tým účelom vynaloží maximálne úsilie s cieľom zabrániť 

eliminácii, nedovolenému použitiu a nedovolenej zmene osobných údajov.  

Na webovej stránke Logiscool sa preto používa protokol https s vyššou úrovňou zabezpečenia 

údajov ako protokol HTTP. 

Logiscool vedie záznamy o všetkých činnostiach v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré 

spadajú do jeho pôsobnosti (záznam o spracovateľských činnostiach), a to na základe článku 

30 nariadenia GDPR. 

Incidenty v oblasti ochrany súkromia údajov sú prípady poškodenia bezpečnosti, keď sa 

spracúvané osobné údaje náhodne alebo nedovolene zničia, stratia, pozmenia, nezákonne 

sprístupnia alebo vedú k neoprávnenému prístupu. V prípade incidentov v oblasti ochrany 

osobných údajov postupuje Logiscool na základe čl. 33 a 34 GDPR nariadenia. Logiscool vedie 

záznamy o všetkých incidentoch v oblasti ochrany osobných údajov, relevantných 

skutočnostiach, ich účinkoch a opatreniach prijatých na nápravu incidentu. 

Logisccol je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť, pričom zmeny oznámi 

dotknutým osobám na svojich internetových stránkach. Po zmene musia byť aktualizované 

Zásady dotknutou osobou akceptované na internetových stránkach Logiscool, aby tieto osoby  

mohli stránky naďalej používať. 

  

Účinnosť od: 15.06.2020 

 

 


