
Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov 
Všeobecné obchodné podmienky sú revidované a platné od 25.05.2018. Platia pre spoločnosť 

Language & Partner s.r.o. a Language College Slovakia n.o. 

Článok 10 
Ochrana osobných údajov 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Spoločnosti Language & Partner s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO 36721697 a Language 
College Slovakia n.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín IČO 45736839 sú v zmysle čl. 26 nariadenia 
GDPR spoločnými prevádzkovateľmi. Spoloční prevádzkovatelia spoločne spracúvajú osobné údaje, 
čím vykonávajú spoločné spracovateľské operácie alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými 
údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Spoloční prevádzkovatelia 
vykonávajú spoločné spracovateľské operácie pre rovnaké účely spracúvania osobných údajov 
a využívajú spoločné prostriedky spracúvania osobných údajov.  
Na základe vzájomnej dohody je kontaktným miestom na poskytovanie informácií v oblasti osobných 
údajov a uplatňovania práv dotknutej osoby spoločnosť Language & Partner s.r.o., Legionárska 
670/58, 911 01 Trenčín prostredníctvom e-mailu gdpr@languagepartner.eu alebo poštou na adresu 
spoločnosti. Dotknutá osoba môže taktiež uplatniť svoje práva u každého zo spoločných 
prevádzkovateľov a voči každému prevádzkovateľovi. 

Osobné údaje sú získavané prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, prípadne 
e-mailom alebo osobne. Klient zodpovedá za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov a je povinný 
bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov. 

Pre účely plnenia zmluvy alebo v predzmluvných vzťahoch je spracúvanie osobných údajov zákonnou 
požiadavkou a v prípade neposkytnutia nevyhnutných údajov na uvedený účel, nie je možné poskytnúť 
požadované služby. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu 
alebo po dobu stanovenú v osobitných predpisoch. 

Spracúvanie ďalších osobných údajov klienta na iné ako zmluvné alebo zákonné účely je možné iba 
na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať prostredníctvom e-mailu: gdpr@languagepartner.eu alebo písomnou formou na adresu 
Language&Partner s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín. Neudelenie alebo odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zmluvný vzťah a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného 
na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby 
sú spracúvané po dobu uvedenú v informáciách o účele spracúvania osobných údajov, prípadne 
do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po tomto období budú poskytnuté osobné údaje vymazané. 

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 12 až 22 nariadenia GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa 
prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu, prenosnosť, vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a právo 
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke 
www.languagepartner.eu. 


