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Dokument:  

Osobné údaje, ich ochrana a spracovanie spoločnosťou 

ABP Management, s.r.o. 

1. Obsahom tohto dokumentu je spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 
Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).  
 

2. Zmluvné strany vyplývajúce zo zmluvy (poskytovateľ: ABP Managemen, s.r.o.  a objednávateľ: 
uvedený v Registračnom formulári  na školenie) sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je 
fyzickou osobou, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého 
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou - podnikateľom, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno, priezvisko, obchodné 
meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.   
 

4. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov údaje zadávané objednávateľom pri objednávke 
považuje poskytovateľ za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom. 
 

5. Potvrdením súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami, objednávateľ súhlasí so 
spracovaním osobných údajov na marketingové účely podľa zákona 122/2013 Z.z.. Tieto sú 
spracovávané za účelom vytvorenia databázy objednávateľov, vedenia účtov objednávateľov a 
ich správy. Zároveň objednávateľ udeľuje súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal informácie 
o pripravovaných akciách a novinkách.  
 

6. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Objednávateľ môže 
súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať kedykoľvek písomnou alebo elektronickou 
formou na adresu: info@abp-management.com . V prípade, že objednávateľ odvolá súhlas, 
poskytovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu jeho osobných údajov. 

*** 
Tento dokument platí  v znení, v akom je uverejnený na internetovej stránke poskytovateľa školení 
spoločnosťou ABP MANAGEMENT, s.r.o.. 
 
Znenie dokumentu je účinné od 1.2.2018. 

 


