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Doplnkové informácie o ochrane osobných údajov.
Správcom tejto činnosti v oblasti spracovania údajov je Britská rada, Panská 17, 81101
Bratislava, Slovensko.
Vaše dáta spracovávame na nasledujúce účely:
Pre správu a výučbu zmluvných kurzov, ktoré zahŕňajú: a) vstupný test, registráciu a fakturáciu
za kurz; b) vyučovacie aktivity vrátane využitia videozáznamov a/alebo hlasových záznamov
študentov; c) komunikáciu so študentom (alebo s ich rodičmi, ak je študent mladší ako 18 rokov,
alebo so spoločnosťami, ktoré hradia kurz na školenie svojich zamestnancov) a iné s kurzom
súvisiace záležitosti. Na tieto účely budeme uchovávať údaje na tak dlho, kým je v platnosti
zmluvný vzťah, alebo pokiaľ príslušné právne predpisy vyžadujú jeho uchovávanie.
Pre zohľadnenie špeciálnych potrieb v oblasti vzdelávania alebo zdravia. Študent alebo rodič
študenta mladšieho ako 18 rokov môžu poskytnúť na úplne dobrovoľnej báze informácie
o zdravotnom stave študenta, ktoré nám umožnia vziať do úvahy špecifické vzdelávacie potreby
študenta a poskytnúť lepšie služby, ako napríklad dietetické požiadavky. Tieto informácie
budeme uchovávať počas platnosti zmluvného vzťahu.
Pre získanie spätnej väzby od zákazníkov o zmluvných produktoch, zasielanie elektronickej
marketingovej komunikáciu o podobných produktoch, službách a aktivitách British Council.
Budeme uchovávať údaje na tieto účely, kým subjekt údajov neuplatní svoje právo vzniesť
námietku voči takémuto spracovaniu, alebo kým požiada o zrušenie odberu marketingových
správ.
Právny základ pre spracovanie vašich údajov:
Administratívne a pedagogické činnosti sú legitimované plnením zmluvy o poskytovaní služieb.
Neposkytnutie žiadnej z požadovaných osobných údajov môže mať vplyv na poskytovanie
služieb s požadovanou presnosťou a efektívnosťou. Spracovanie informácií o špeciálnych
vzdelávacích potrebách a špecifických zdravotných požiadavkách, vďaka ktorým môžeme
poskytnúť lepšie cielené služby, je legitimovaný osobitným súhlasom študenta alebo jeho rodiča,
ak je študent mladší ako 18 rokov. Komunikácia s klientom v súvislosti so zmluvným kurzom je
legitimovaná plnením zmluvy. Medzi našich klientov patria: dospelí študenti; rodičia mladých
študentov; zamestnávatelia dospelých študentov, ktorí poskytujú svojim zamestnancom
odborný rozvoj. Spätná väzba od zákazníkov a marketingové oznámenia o podobných
produktoch a službách sú legitimované plnením zmluvy a výnimkou povolenou v článku 13 ods.
2 smernice 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách.
Príjemcovia vašich osobných údajov:
Banky; verejná správa; sociálne služby, v prípadoch, kedy sú potrebné referencie
v súvislostiach ochrany detí a mladistvých. Centrála British Council, na účely výlučne spojené
s našou činnosťou. Tretie strany poskytujúce služby súvisiace s administratívnymi procesmi
a vzdelávacími aktivitami (vstupný test, registračné a informačné systémy, finančné systémy)
s globálnymi zmluvami na spracovanie dát. Tretie strany poskytujúce služby súvisiace
s prieskumami zmluvných služieb, s globálnou zmluvou na poskytovanie služieb.

Medzinárodné prevody:
Poskytovateľ služieb pre elektronické komunikácie: Campaign Monitor s podpísanými
modelovými doložkami Európskej komisie.
Vaše práva na spracovanie vašich osobných údajov:
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom; požiadať o opravu nepresných údajov alebo,
ak je to relevantné, požiadať o ich vymazanie, ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré
boli zhromaždené. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania alebo
podať námietku na spracovanie vašich údajov. V týchto prípadoch ich budeme uchovávať len
pre potreby obhajoby akýchkoľvek nárokov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas na
akýkoľvek účel, na ktorý ste boli vyzvaní, aby ste poskytli svoj súhlas, berúc do úvahy, že to
nebude mať vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo založené na vašom súhlase, pred
odvolaním Vášho súhlasu.
Vaše
práva
si
môžete
uplatniť
tak,
že
nás
kontaktujete
na
adrese
IGDisclosures@britishcouncil.org vrátane identifikačnej dokumentácie. Máme tridsať dní na to,
aby sme vám odpovedali na vašu žiadosť, odo dňa prijatia žiadosti. Okrem toho máte nárok
podať žalobu pred miestnym orgánom na ochranu osobných údajov.

