
Zaregistrovaním do Štúdia užívateľ vytvorí svoj účet a súhlasí so spracovaním osobných 
údajov nevyhnutných pre používanie Štúdia a osobných údajov potrebných na 
marketingové účely. 

Správcom a používateľom osobných údajov je: 
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 5, 821 07  Bratislava, e-mail: info@liberaterra.sk. 
NajReklama s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice, email: info@najreklama.sk, 

Partneri, ktorým správca Štúdia poskytuje osobné údaje používateľa: 
Forward Thinking, s.r.o., Osvienčimská 24, 911 01 Trenčín, email: 
majo.rendek@gmail.com.

Správca Štúdia pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o 
ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre používanie Štúdia. 

Správca Štúdia spracúva bežné osobné údaje užívateľa: meno a priezvisko, názov školy, 
telefónne číslo a mailovú adresu. Užívateľ má možnosť v Štúdiu vytvoriť prístupy pre 
svojich žiakov a ich rodičov. V takom prípade správca Štúdia spracúva bežné osobné 
údaje žiakov, ktorými sú: meno a priezvisko a názov triedy, do ktorej žiak chodí. Osobné 
údaje návštevníka, prípadne žiakov, ktorým vytvoril prístup do Štúdia, sú v informačnom 
systéme správcu Štúdia uchovávané do doby, kým sa užívateľ neodhlási zo Štúdia alebo 
kým užívateľ nezruší prístup žiakom. 

Ak užívateľ nesúhlasí so spracovaním údajov uvedené účely, svoj nesúhlas môže 
kedykoľvek vyjadriť odoslaním správy na e-mailovú adresu správcu Štúdia so žiadosťou o 
zrušenie účtu v Štúdiu. 

Osobné údaje využívané na uvedené účely nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú 
zverejnené. 

Užívateľ má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, vo svojom účte, v položke 
Upraviť účet.

Užívateľ má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje užívateľa, 
prípadne žiakov, ktorým vytvoril prístup do Štúdia, sa spracúvajú v informačnom systéme 
správcu Štúdia. Užívateľ má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na 
aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje 
poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne 
rozhodovanie vrátane profilovania.

Užívateľ môže od správcu Štúdia požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných 
údajov, ktoré sa týkajú užívateľa alebo žiakov, ktorým vytvoril prístup v Štúdiu. Užívateľ 
môže žiadať vymazanie uvedených údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. 
Užívateľ môže aj namietať spracúvanie uvedených údajov.

Užívateľ má právo, aby správca Štúdia obmedzil spracúvanie uvedených údajov, ak 
užívateľ namieta správnosť týchto údajov, a to počas obdobia umožňujúceho správcovi 
overiť správnosť osobných údajov.

Užívateľ má právo získať uvedené údaje, ktoré sa týkajú jeho a žiakov, ktorým vytvoril 
prístup do Štúdia, ktoré poskytol správcovi Štúdia, v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte.
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Užívateľ pri podozrení, že uvedené osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže 
podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných 
údajov.


