
Zásady pri spracúvaní osobných údajov

1. SPRACOVATEĽ alebo KTO spracúva Vaše osobné údaje?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú internetových stránok spoločnosti Lighthouse

Club, Trnava, www.lighthouseclub.sk ďalej len “Stránky”.

Prevádzkovateľom a zakladateľom klubu, ktorý sa stará o Váš osobnostný rozvoj a zdravie je

Ing.Martina  Zaťková,  IČO  47  839  368.  Miesto  podnikania  917  01  Trnava,  Spartakovská

6847/39, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava č. 250-35368.

2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len osobné údaje,  ktoré nám dobrovoľne poskytujete v súvislosti  s  využívaním

našich služieb t.j.  služieb poskytovaných “Stránkou”.  Ide predovšetkým o údaje,  ktoré nám

zasielate pri registrácii niektorej našej služby.

Údaje sú spracúvané za účelom umožnenia odpovede na Vaše konkrétne požiadavky. Zber a

následné spracovanie údajov je vykonávané predovšetkým za nasledovným účelom:

• registrácia na “Stránke”

• meno a priezvisko, prípadne prezývku (ak je registrácia účtu v rámci emailových služieb)

• kontaktná a/alebo doručovacia adresa (len pri zasielaní poštou)

• telefónne číslo (pri registrácii na podujatia, cvičenia)

• prihlásenie sa na odber noviniek prostredníctvom emailu,

• zdielanie obsahu “Stránky”

• požiadavky na informácie

• platobné údaje (číslo platobnej karty, fakturačné údaje) pri využívaní platených služieb

• ďalšie údaje dobrovoľne vyplnené v kontaktných formulároch



Lighthous club nebude používať poskytnuté údaje na iné účely ako na tie, ktoré boli poskytnuté 

za účelom poskytovania služieb, ktoré požadoval užívateľ alebo bez uvedeného obmedzenia na

účel  inej  osobitnej  služby  požadovanej  užívateľom,  ktorý  bude  uvedený  v  prípadnom

dodatočnom informačnom oznámení.

3. Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Všetky  spracovateľské  operácie  poskytované  ako  časť  služieb  dostupných  na  Stránke  sú

vykonávané  elektronickými  alebo  tlačenými  /  manuálnymi  prostriedkami.  Údaje  budú

spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli zhromaždené a v súlade s platnými bezpečnostnými

štandardmi,  na  účely  uvedené  vyššie  alebo definované  z  času  na  čas  ďalším informačným

oznámením  poskytnutým  užívateľovi.  Osobné  údaje  budú  spracúvané  iba  na  nevyhnutne

potrebný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

4. Prečo Vaše osobné údaje spracúvame?

Hlavným dôvodom je, aby sme Vám mohli poskytovať služby a informácie, o ktoré ste prejavili

záujem. Či už ide o služby bezplatné, alebo platené. 

5. Kto bude mať k Vašim údajom prístup?

Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využívať poskytnuté údaje k

žiadnym iným účelom, než ku ktorým sme ich sprístupnili, či k ich zneužitiu.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, tak podľa povahy služby,

ktorú využívate, alebo ste využívali sú:

• osoby,  ktoré  Vám  zasielajú  naše  novinky,  ponuky,  akcie,  výhry  alebo  darčeky  v  rámci

marketingových akcií

• obchodní  partneri  alebo  sponzori,  ktorí  sa  podieľajú  na  organizácii  našich  akcií,  kurzov,

workshopov alebo seminárov



6. Ako dlho Vaše údaje spracúvame?

Vaše údaje budeme spracúvať po celú dobu využívania našich služieb a následne na základe 

Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 5 rokov (ak táto skutočnosť vyplýva zo zmluvného

vzťahu),  prípadne po dobu,  pokiaľ  nebude tento súhlas  so spracovaním osobných údajov z

Vašej  strany odvolaný.  Ide o údaje získané v rámci registrácie k určitej našej službe,  údaje

získané prostredníctvom kontaktného formulára.

7. Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne

odvolať a to prostredníctvom zaslania emailovej správy : recepcia@lighthouseclub.sk

Rovnako môžete vzniesť námietku s ďalším spracúvaním osobných údajov, pokiaľ nebudete

súhlasiť  so  zasielaním  informácií  o  novinkách  klubu,  prípadne  služieb,  t.j.  spracúvaním

osobných  údajov  za  účelom  priameho  marketingu.  Pokiaľ  tak  urobíte,  ďalšie  zasielanie

informácií a newsletterov Vám zasielať nebudeme.

Máte právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii osobných údajov a poznať ich obsah a

pôvod, overiť ich správnosť alebo požadovať ich začlenenie, aktualizáciu alebo opravu (§ 7

ZOOÚ).


