
Rozsah, účel a podmienky spracúvania osobných údajov 
 
V zmysle § 22 ods. 6 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Winners Group, a.s., ako prevádzkovateľ povinný o 
účastníkovi osobitného finančného vzdelávania na účely jeho identifikácie spracúvať osobné údaje v 
rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej 
republiky, ak existuje, a rodné číslo, ak bolo pridelené. Ak rodné číslo na území Slovenskej republiky 
nebolo pridelené, nahrádza sa dátumom narodenia. Zoznam osobných údajov občana Slovenskej 
republiky: titul, meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa 
prechodného bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt.  
 
Okrem vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľ spracúva aj e-mailový kontakt, telefonický 
kontakt a prihlasovacie údaje na stránke www.winacademy.sk. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
po dobu 10 rokov s ohľadom na lehoty stanovené v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 
registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov.  
 
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum 
absolvovania Osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej 
spôsobilosti a sektory v ktorých bolo Osobitné finančné vzdelávanie absolvované Národnej banke 
Slovenska, ktorá vedie zoznam osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, a to pre 
jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.  
 
V mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje zmluvne poverený sprostredkovateľ spoločnosť 
EMPIRE SYSTEMS, s.r.o., ktorý zabezpečuje prevádzku portálu, ako aj zálohovanie a dostupnosť údajov 
na portáli. Používateľ portálu ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a 
právo na informácie ohľadne ich spracúvania. V prípade nesprávnych a neaktuálnych údajov má právo 
na ich opravu. Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi a ich ochranou si môže uplatniť na mailovej 
adrese ofv@winnersgroup.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.  
 
Prevádzkovateľ prehlasuje že osobné údaje spracúva v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa 
ochrany osobných údajov, predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších právnych predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 


