Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia našich študentov je pre náš veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich údajov postupujeme
v súlade s právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej miere.
V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať ak
máte nejaké otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov. Odporúčame, aby ste si tieto informácie dôkladne
prečítali. Aktuálne informácie týkajúce sa spracovania vašich údajov budú zverejnené na našej stránke
www.united-school.sk alebo www.vzdelavaciecentrumsuccess.sk
Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracované vaše osobné údaje je :
UNITED! s.r.o.
Kukučínova 7, 040 01 Košice
IČO: 44 466 528
Vzdelávacie centrum Success s.r.o.
Kukučínova 7, 040 01 Košice
IČO: 46015906

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Spracúvame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa
Kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo
Údaje o službe: typ kurzu o ktorý máte záujem, termín a čas konania sa kurzu, cena

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zrealizovania konkrétneho typu jazykového kurzu, na ktorý ste sa
prihlásili a pri prihlásení poskytli vaše údaje
Ďalej vaše údaje využívame na marketingové účely resp. informujeme vás o nových kurzoch, ktoré sa otvárajú,
možných zľavách na kurzy alebo na učebný materiál. Informácie, ktoré sú vám zasielané súvisia výhradne
s jazykovým vzdelávaním, o ktoré ste prihlásením sa do kurzu prejavili záujem.
Ďalej využívame vaše údaje pre skvalitnenie vyučovacieho procesu, resp. mailom sú vám zasielané slovíčka,
ktoré boli na hodine preberané.
Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?:
Vaše osobné údaje uchovávame počas celej doby resp. trvania kurzu, ktorý navštevujete. V prípade, ak
v budúcnosti v kurze nebudete pokračovať, zabezpečíme likvidáciu vašich údajov.
Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?:
Poskytnutie osobných údajov k prihláseniu sa do jazykového kurzu je dobrovoľné. V prípade, ak nám vaše údaje
neposkytnete nie je možné zabezpečiť resp. zrealizovať službu, o ktoré máte záujem.
S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?:

Vaše údaje spracúvame v maximálnej miere interne pre zabezpečenie služby, ktorú ste si objednali.
Aké máte práva?
Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel zrealizovania objednanej služby a marketingové účely môžete
kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti alebo elektronicky emailom na
united@united-school.sk alebo osobne na adrese spoločnosti. Po odvolaní súhlasu zlikvidujeme vaše osobné
údaje a ukončíme zasielane informácii o kurzoch a novinkách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie
vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vaším osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie
kópie vašich osobných údajov.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Na základe žiadosti máte právo na opravu nesprávnych alebo na doplnenie osobných údajov. Uplatnenie tohto
práva nám pomôže udržiavať vaše údaje správne a aktuálne.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe doručenia žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak o naše služby už nebudete mať
záujem.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov.
Právo na prenos osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame vo formáte ako ich
používame a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi ak je to
technicky možné.
Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov pre účely marketingu alebo skvalitnenia
vyučovacieho procesu zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo elektronicky united@unitedschool.sk, prípadne osobným odvolaním.
Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti, prípadne elektronicky
united@united-school.sk alebo osobným odvolaním písomnej žiadosti na adrese spoločnosti. Pri žiadostiach
najmä o prístup alebo o prenos sme povinný overiť vašu totožnosť na základe predloženia dokladu
s fotografiou. Z tohto dôvodu je možné podávať túto žiadosť len osobne. Na vašu žiadosť budeme promptne
reagovať .

