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Informácie pre prihlásených účastníkov na odborný 

seminár/školenie/konferenciu 
 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 

19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“): 

 

 

- komora spracúva osobné údaje prihláseného účastníka na odborný seminár/školenie/konferenciu (ďalej aj ako 

„odborné školenie“) za účelom plnenia práv a povinnosti komory vyplývajúcich jej zo zmluvy uzatvorenej 

medzi komorou a prihláseným účastníkom, predmetom ktorej je organizácia konkrétneho odborného školenia 

a zabezpečenie účasti prihláseného účastníka na predmetnom odbornom školení a úhrada odplaty za 

poskytnutie takéhoto plnenia prihláseným účastníkom, 

- spracúvanie osobných údajov prihláseného účastníka komorou je tak zmluvnou požiadavkou, pričom bez ich 

poskytnutia nie je možné prihláseného účastníka zapísať na predmetné odborné školenie, registrovať úhradu 

odplaty za organizáciu a prihlásenie účastníka na odborné školenie, následne viesť účastníka ako 

prihláseného účastníka a umožniť mu vstup na samotné odborné školenie,  

- komora spracúva osobné údaje ako aj ďalšie informácie v rozsahu údajov potrebných pre plnenie povinností 

a práv z takéhoto zmluvného vzťahu, najmä: titul, meno a priezvisko prihláseného účastníka, miesto trvalého 

pobytu, deň a miesto konania odborného seminára, samotnú účasť či neúčasť účastníka, fakturačné údaje 

účastníka, úhradu odplaty, e-mail, telefónne číslo, organizáciu/zamestnávateľa, ktorý účastníka prihlásil, 

v prípadne prihláseného účastníka - fyzickej osoby podnikateľa aj miesto podnikania, IČO a i., 

- komora spracúva osobné údaje po celú dobu od prihlásenia účastníka na konkrétne odborné školenie, ako aj 

po konaní odborného školenia z účtovných a fakturačných dôvodov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a po dobu stanovenú právnymi predpismi, 

- komora neposkytuje osobné údaje prihláseného účastníka žiadnym príjemcom, 

- komora neprenáša osobnú údaje do tretích krajín alebo iných medzinárodných organizácií a nevykonáva 

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 

- prihlásený účastník ma právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré o ňom za týmto účelom vedie 

komora, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť 

osobných údajov, to všetko podľa podmienok uvedených v ustanoveniach § 21 až 27 zákona k GDPR, resp. 

čl. 15 až 21 Nariadenia GDPR a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona k GDPR, pričom 

ich bližšie vymedzenie je uvedené na web stránke komory v sekcii Ochrana osobných údajov,   

- prihlásený účastník sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania 

osobných údajov u zodpovednej osoby, ktorú komora ustanovila, a to na e-mailovej adrese 

ochranaOUKGK@gmail.com, prípadne kontaktných telefónnych číslach komory. 

 

 


