Vánok, s.r.o.

VZDELÁVACIA AKADÉMIA
VÁNOK COSMETICS
Skladná 28, 040 01 Košice

Prihláška
Záväzne sa prihlasujem na akreditované vzdelávanie:

.........................................................................................................................................
(uviesť názov vybraného akreditovaného programu)

Dátum začiatku vzdelávania: ........................................................................................................
(ak je uvedený)
Meno a priezvisko účastníka:

....................................................................................................

(prosím uviesť aj všetky tituly)
Dátum a miesto narodenia:

........................................................................................................

Adresa trvalého bydliska: ..............................................................................................................
Fakturačné údaje: ........................................................................................................................
Číslo telefónu:

.......................................................................................................................

Mailová adresa:

........................................................................................................................

__________________________________________________________________________________________
Vánok, s.r.o. , IČO: 36663573, Skladná 28, 040 01 Košice,

Ochrana osobných údajov
Vánok, s.r.o. , Skladná 28, 04001 Košice (ďalej len "zariadenie") spracúva osobné údaje zapojených osôb
na vzdelávanie a/alebo do jeho projektov v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.
Účel spracovania
Tieto údaje sú zbierané za účelom spracovania, evidencie a poskytovania vzdelávania a/alebo realizácie
vzdelávacieho programu v zariadení. Na základe poskytnutých osobných údajov komunikujú poverené osoby
zariadenia, obvykle zamestnanci s osobami, ktoré tieto údaje poskytli. Môže ísť o komunikáciu elektronickú,
písomnú, príp. telefonickú. Obvykle ide o informácie týkajúce sa organizácie vzdelávania; rôznych
príležitostiach a možnostiach, ktoré s programom a vzdelávaním tejto osoby súvisia; o projektoch na podporu
rozšírenia vzdelávania, ktoré zariadenie poskytuje; o pracovných stretnutiach a aktivitách v súlade s jej
činnosťou, ktoré môžu byť na prospech zapojenej osoby; o zmenách a aktualitách v programoch.
Získavané osobné údaje slúžia aj pre potreby vystavenia certifikátu, osvedčenia, diplomu, či inej listiny, ktorá
osvedčuje, že osoba, na ktorej meno je táto listina vystavená úspešne ukončila/absolvovala vzdelávanie,
vzdelávací program, súťaž, krátkodobý projekt.
Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, dotknutá osoba súhlasí aj s vyhotovením a spracovaním
jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a na propagačné
účely zariadenia v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými mravmi.
Vybrané údaje slúžia aj na štatistické účely organizácie. Na štatistické účely sa spracúvajú údaje o realizovanom
programe, veku, pohlaví, kraji a type vzdelávania, ktoré dotknutá osoba navštevuje, resp. kde pôsobí. Tieto údaje
sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým bydliskom, emailovou adresou, ani telefónnym číslom.
Aké údaje sú spracúvané






zariadenie získava tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefónne
číslo, dátum narodenia, získaná prax, zamestnávateľ, v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny,
vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade
s predmetom činnosti.
zariadenie získava tieto osobné údaje pedagógov zapojených do vzdelávania: titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, adresa trvalého bydliska, miesto pracoviska, v určitých
prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania
a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.
zariadenie získava údaje osôb, ktoré sa prihlásia, a/alebo súhlasia s odberom a zasielaním Newsletteru Vánok
Cosmetics : meno, priezvisko, emailová adresa.
V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov:








má dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, v akom rozsahu a na
aký účel.
má dotknutá osoba právo žiadať výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov.
Osobné údaje sú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracovania a za účelom
zabezpečenia bezproblémového priebehu a realizácie vzdelávania a vzdelávacieho programu počas doby jeho
trvania, resp. počas doby zapojenia dotknutej osoby do programu a/alebo vzdelávania.
V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť svoje právo na potvrdenie spracovaní, o výmaze,
na obmedzenie spracovania, na namietanie spracovania, na prenosnosť, alebo na automatizáciu svojich osobných
údajov, môže tak urobiť písomne na adresu sídla zariadenia, alebo elektronicky na vanokcosmetics@gmail.com.
__________________________________________________________________________________________
Vánok, s.r.o. , IČO: 36663573, Skladná 28, 040 01 Košice,

