
MG, training & consulting, s.r.o.,
Vyšehradská 3713/10, Bratislava 851 06, IČO: 48 043 907

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému webovej aplikácie www.mgtc.sk
prevádzkovateľa na základe § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej
„zákon“) a Smernice 2002/58 ES Európskeho parlamentu a Rady (čl.25).

Názov informačného systémov (ďalej „IS“): IS COOKIES.

Účel spracovania osobných údajov: 
spracúvanie  osobných  údajov  „cookies“  je  vykonávané  na  základe  Smernice  2002/58  ES  Európskeho
parlamentu (čl.25) a Rady  a § 13 ods. 1 písm. c) zákona za účelom  poskytovania služieb a zlepšovania
služieb,  na vývoj  nových  služieb a  na ochranu  používateľov a  poskytovanie  efektívneho  poskytovania
vyhľadávania a reklamy,  rovnako ako na poskytovania webovej služby,  ku ktorej  používateľ – dotknutá
osoba požaduje prístup, zlepšovanie služieb, a poskytovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy. Zároveň
slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. 

Zoznam (rozsah) spracovávaných osobných údajov:
meno,  e-mailová  adresa,  informácie  o službách,  informácie  ktoré  sa  získavajú  z používania  služieb
dotknutých osôb  

Prevádzkovateľ  používa  na svojich  stránkach nasledovné typy cookies  (krátke  textové  súbory),  ktoré si
prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

1. dočasné  cookies  slúžia  napr.  po  prihlásení  sa  ku  službe  na  identifikáciu  používateľa  po  dobu
prihlásenia.  Bez  týchto  niektoré  naše  služby  nemusia  vôbec  alebo  správne  fungovať.  Dočasné
cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača.           V týchto
cookies  sú  spracovávané  nastavenia  používateľa  a  slúžia  teda  na  efektívne  využívanie  služieb,
prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Osobné  údaje  dotknutej  osoby  sa  spracúvajú  po  celú  dobu  trvania  registrácie  na  stránke.  Ak  bude
registrácia zrušená, prevádzkovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže
požiadať  o  zrušenie  registrácie  prostredníctvom  príslušného  formulára  na  stránke,  pričom  o  zrušení
registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.

 Prevádzkovateľ  využíva  službu  spoločnosti  Google  s  názvom  Google  Analytics,  ktorú  si  môže
používateľ deaktivovať v nastaveniach. 

Osobné údaje sa poskytujú  nesledujúcim tretím osobám:  
- sprostredkovateľovi podľa § 8 zákona. 

Súhlas s používaním súborov cookies sa udeľuje tým, že používateľ klikne na príslušné políčko v
hornej lište, ktorá sa mu zobrazí na stránkach prevádzkovateľa. Zmenou nastavenia webového prehliadača
môže používateľ, aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať
(vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok
nemusia správne fungovať.

V súlade s čl. 25 smernice 2002/58/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12.júla 2002 informujeme,
že  máte  možnosť  technológie  „cookies“  zablokovať.  Takéto  zablokovanie  však  môže  obmedziť  alebo
vylúčiť prístup a/alebo funkcionalitu stránky alebo jej častí (sekcií). Ďalšie informácie o cookies nájdete na
stránke www.allaboutcookies.org.

Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže používateľ aj tak, že navštívi stránku
iniciatívy Network  Advertising  Initiative na  deaktiváciu  súborov  cookies.  Používanie  súborov  cookies
DoubleClick môže užívateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo
stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

http://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated#display_optout
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.www.allaboutcookies.org/
http://www.google.com/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
http://www.google.com/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
http://www.mgtc.sk/


Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane
osobných  údajov  (ďalej  „zákon“).  Doba  uchovávania  osobných  údajov alebo  kritéria  na  jej  určenie  sú
uvedené v Lehotách na likvidáciu osobných údajov (údaje sa sprístupňujú na požiadanie dotknutej osoby).
Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa §
21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa § 23 zákona, na obmedzenie
spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania
osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám len na základe zmluvy alebo osobitných 
zákonov. 
Osobné údaje rovnako spracúva sprostredkovateľ  (tretie osoby) na základe zmluvy.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v 

informačnom systéme,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
o opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania,
o likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania 

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie 
o likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

Osobitné upozornenie:
prevádzkovateľ podľa § 27 ods. 3 zákona upozorňuje dotknuté osoby na právo namietať na spracovanie 
osobných údajov podľa § 27 ods.1 a 2 zákona. 

Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ ihneď, alebo aj po udelení tohto súhlasu
kedykoľvek  používanie  cookies  súborov jednoducho zakázať  (vrátane  cookies  tretích  strán).  V prípade
zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže používateľ aj tak, že navštívi stránku
iniciatívy Network  Advertising  Initiative na  deaktiváciu  súborov  cookies.  Používanie  súborov  cookies
DoubleClick  môže  používateľ  deaktivovať,  ak  navštívi  stránku deaktivácie  súborov  cookie
DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

http://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated#display_optout
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated#display_optout
http://www.networkadvertising.org/choices/


MG,  training  &  consulting,  s.r.o., (hereinafter  „the  company“)  establishes  the  following
information for the purpose of execution of data subjects rights with regard to processing of personal data
according to GDPR (hereinafter „the GDPR“). The purpose of this procedure is to provide information to the
data subject in accordance with GDPR.

Cookies
Purpose of personal data processing is: 

Providing and improvement of service, development of new services, protection of users and ensuring
effective searching and advertising

Way of personal data processing:

 Automated processing of personal data: www.mgtc.sk, 

Legal basis: 

Personal data are processed according to:
voluntary consent of the data subject according to  Consent of the data subject - article 6, paragraph 1,
letter a) of GDPR and Article No. 6 par. 1 letter a) of the Regulation, Directive No. 2002/58 EC of the
European Parliament and Council (GDPR)

Data subjects: 

Users of the controller’s web page www.mgtc.sk

List of personal data: 

Name, surname, e-mail address, information on services, information obtained from using services of the 
data subjects – in particular: work of the user, which pages he or she visited, where they came from 
(directly through a browser or other internet pages), which internet browser he or she used, which 
operating system he or she used, screen resolution, switched on technologies (FLASH, Java), repeated or 
new, geographic location, age and sex of the user, e-mail of the user and firm identification (name, city), 
in which application the user/firm works

You have the possibilities to manage the use of cookies on your computer using controls in your browser. To
learn more about how to manage cookies, visit http://www.allaboutcookies.org/.

Period of the cookies preservation is 2 month. 

Data subject has the following rights according of the Regulation (EU) 2016/679:
- Information and access to personal data (Article 13, 14, 15),
- Rectification and erasure (Article 16, 17, 18, 19),
- Data portability (Article 20),
- Right to object (Article 21),
- Automated individual decision-making, including profiting (Article 22),
- Complaint to Supervisory authority (Article 57). 

 
Please contact us with any question (complaints) about this website: www.mgtc.sk

MG, training & consulting, s.r.o.,
Vyšehradská 3713/10, Bratislava 851 06, IČO: 48 043 907

http://www.allaboutcookies.org/

