
Podmienky a pravidlá používania 

učinné od 1.3.2022 
 

Vzdelávací systém InnoSchool spoločne prevádzkujú partneri konzorcia InnoSchool. Vážime si dôveru, 

ktorú nám poskytujete už mnoho rokov, aby sme vytvorili kvalitný vzdelávací obsah pre deti. Niekedy 

možno budeme musieť zhromaždiť informácie o našich používateľoch a ich používaní našich služieb, 

aby sme dosiahli tento cieľ.    

Zaviazali sme sa vytvoriť bezpečné a zabezpečné prostredie, ktoré maximálne podporí vzdelávanie 

používateľov (študentov starších ako 16 rokov). Nezhromažďujeme informácie, ktoré priamo 

identifikujú vaše dieťa.   

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") opisujú, ako 

používame, zdieľame a chránime informácie, ktoré zhromažďujeme od vás a vášho dieťaťa 

prostredníctvom systému InnoSchool. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na služby. 

Upozorňujeme, že služby tretích strán, ktoré používate na prístup k nášmu obsahu, môžu podliehať 

osobitným zásadám ochrany osobných údajov. Dôrazne vám odporúčame, aby ste sa oboznámili nielen 

s týmito zásadami ochrany osobných údajov, ale aj s akýmikoľvek inými zásadami ochrany osobných 

údajov alebo dohodami, ktoré môžu upravovať vaše používanie služieb. 

1. Pozorne si prečítajte tieto podmienky (ďalej len "podmienky"). Prístupom a používaním našich 

webových stránok a akéhokoľvek obsahu a funkcií na nich súhlasíte s týmito podmienkami a 

zásadami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie informácie sú k 

dispozícii na webovej stránke: https://innoschoolplatform.eu 

2. Ak tieto podmienky neakceptujete, nezadávajte a/ ani nepoužívajte naše služby. 

3. Tieto podmienky môžeme kedykoľvek aktualizovať. Pravidelne kontrolujte podmienky, aby ste 

sa uistili, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien. Váš pokračujúci prístup a / alebo používanie 

InnoSchool po zmenách podmienok súhlasí s tým, že budete právne viazaní aktualizovanými a 

/ alebo zmenenými podmienkami. 

Partneri konzorcia InnoSchool 

InnoSchool je spoločná práca partnerov z 9 krajín, ktorí pomohli vytvoriť ILS vo svojej krajine, 

implementovať ho a budú sa naďalej podieľať na podpore ILS na svojom území. Sú to konkrétne: 

Organizácia Kontakt Krajina 

DEX Inovačné centrum info@dex-ic.com ČESKÁ REPUBLIKA 

Európske centrum pre sociálno-
profesionálnu integráciu ACTA 

mihaelapopovici@actacenter.ro  

RUMUNSKO 

Regionálna inovačná agentúra Stredného 
Zadunajska, nezisková organizácia 

kdriu@kdriu.hu   
MAĎARSKO 

Vzdelávacia rada pre Viedeň judit.makkos-kaldi@ssr-wien.gv.at RAKÚSKO 

Technická univerzita v Košiciach dev.ekf@tuke.sk  SLOVENSKO 

Regionálne oddelenie školstva - 
Blagoevgrad 

mail@rio-blg.com BULHARSKO 
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Centrum zdrojov a vzdelávacej pomoci v 
okrese Bihor 

morarsimina@yahoo.com RUMUNSKO 

Podnikateľský inkubátor – Gotse Delchev, 
Centrum na podporu podnikania 

bi_gd@abv.bg  BULHARSKO 

Agentúra pre hospodársky rozvoj mesta 
Prijedor "PREDA-PD" 

office@preda.rs.ba  BOSNA A HERCEGOVINA 

Regionálna agentúra pre rozvoj a európsku 
integráciu Belehradu 

office@rarei.rs  SRBSKO 

FACLIA - Asociácia pre deti a mládež dirzudaniela@gmail.com  MOLDAVSKO 

Centrum odborného vzdelávania, 
Székesfehérvár 

titkarsag@szfszc.hu  

MAĎARSKO 

Ministerstvo školstva a kultúry Srbskej 
republiky 

r.kocic-cucic@mp.vladars.net  BOSNA A HERCEGOVINA 

Ministerstvo školstva, vedy a 
technologického rozvoja 

anita.erker@mpn.gov.rs 

SRBSKO 

Košický samosprávny kraj peter.tapak@vucke.sk  SLOVENSKO 

Riaditeľstvo pre vzdelávanie Ungheni pancu.iulia@gmail.com  MOLDAVSKO 

 

Využívanie Innoschool služieb 

1. Súhlasíte s tým, že naše služby budete používať iba na zákonné účely a spôsobom, ktorý 

neporušuje, neobmedzuje ani nebráni žiadnej osobe v používaní a užívaní našich služieb a za 

každých okolností v súlade s týmito podmienkami a všetkými zákonmi a predpismi, ktoré sa 

uplatňujú. 

2. Systém InnoSchool sa môže používať výlučne na vzdelávacie účely za podmienok, keď sa 

študentovi nebude účtovať žiadny finančný poplatok. 

3. Prístupom k našim službám súhlasíte s prístupom k ich obsahu len na nekomerčné použitie a 

nie na žiadne komerčné alebo iné účely vrátane reklamy alebo predaja akéhokoľvek tovaru 

alebo služieb. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete prispôsobovať, upravovať ani vytvárať 

odvodené diela z akéhokoľvek obsahu našich služieb s výnimkou vášho osobného 

nekomerčného použitia. Ak chcete používať akýkoľvek obsah našich služieb z akéhokoľvek 

iného dôvodu, budete potrebovať náš predchádzajúci písomný súhlas. 

4. Všetky naše služby sú poskytované len tým používateľom, ktorí sa u nás zaregistrovali. Ak si v 

rámci našich bezpečnostných postupov vyberiete alebo vám bude poskytnuté ID používateľa, 

heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s 

dôvernými a nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám 

poskytnete v rámci tohto procesu registrácie a / alebo iných interakcií s našimi službami, budú 

zhromažďované, uchovávané a používané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných 

údajov. Máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód alebo heslo 

používateľa bez ohľadu na to, či si ho vyberiete alebo priradíte, ak ste podľa nášho názoru 

nedodržali žiadne z ustanovení týchto podmienok. 

5. Hra nie je vhodná pre osoby mladšie ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nesmiete nám 

ani žiadnemu inému používateľovi našich služieb poskytnúť žiadne osobné údaje o sebe alebo 

o nikom inom, vrátane vášho telefónneho čísla, domácej adresy alebo e-mailovej adresy.  

6. Netvrdíme, že akýkoľvek obsah našich služieb je vhodný alebo dostupný na použitie vo vašej 

krajine. Ste zodpovední za zabezpečenie toho, aby vaše používanie našich služieb bolo v súlade 

so všetkými platnými miestnymi zákonmi a predpismi. 
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7. Ak chcete hrať online serióznu hru, používateľ potrebuje zariadenie s webovým prehliadačom 

s povolenými zvukmi a byť pripojený k internetu. Podporované prehliadače: Google Chrome 

verzie 40-96, Firefox verzie 32-95, Microsoft Edge až do verzie 96 alebo Internet Explorer 11.   

Práva duševného vlastníctva 

1. Všetky informácie, údaje, text, dokumenty, grafika, logá, návrhy, obrázky, obrázky, fotografie, 

videá, weblogy, informačné kanály RSS, widgety, softvér, interaktívne funkcie alebo iný obsah, 

služby alebo materiály (alebo akákoľvek ich časť) prístupné v našich službách sú chránené 

autorskými právami, ochrannou známkou, databázovými právami a inými právami duševného 

vlastníctva a sú v našich rukách alebo sú vo vlastníctve nás alebo nám udelené licencie alebo 

inak používané v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.Nič obsiahnuté v tomto 

dokumente sa nebude vykladať tak, aby naznačovalo, implicitne, prekážkou alebo inak, 

akúkoľvek licenciu alebo právo používať materiály inak, ako je povolené v týchto podmienkach. 

2. V prípade, že by ste chceli údaje použiť na akýkoľvek iný účel ako na vzdelávacie účely, súhlasíte 

s tým, že tak neurobíte bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Príspevky používateľov do našich služieb 

Pred nahraním alebo iným prenosom akéhokoľvek obsahu do systému InnoSchool si pozorne 

prečítajte túto časť. Ak nám nechcete udeliť oprávnenia uvedené v týchto podmienkach, 

neposkytujte svoj príspevok do systému. 

1. Vždy, keď používate funkciu, ktorá vám umožňuje uverejňovať príspevky používateľom alebo 

kontaktovať iných používateľov našich služieb, musíte dodržiavať normy dobrého správania. 

2. Zostávate vlastníkom autorských práv akéhokoľvek pôvodného používateľského príspevku, 

ktorý odošlete. Vyhradzujeme si však právo odstrániť nevhodné príspevky a je len na 

zakladateľovi systému InnoSchool, či považujeme príspevok za nevhodný. 

3. Povolenie, ktoré ste nám udelili, nie je výlučné, a preto môžete používať používateľský 

príspevok akýmkoľvek spôsobom na akomkoľvek médiu, vrátane umožnenia iným osobám, 

aby tak urobili, za predpokladu, že takéto použitie neporušuje ani nepoškodzuje práva, ktoré 

ste nám udelili. 

4. Oprávňujete nás udeliť a týmto udeliť i každému používateľovi našich služieb nevýhradnú 

licenciu na prezeranie, počúvanie, čítanie, nahrávanie, sťahovanie, prepojenie a iný prístup k 

vašim používateľským príspevkom k našim službám prostredníctvom našich služieb a inak 

používame takéto príspevky používateľov, ako je to povolené. prostredníctvom funkcií našich 

služieb a v súlade s týmito podmienkami. 

5. Ste výhradne zodpovední za vaše používateľské príspevky a dôsledky ich odoslania do našich 

služieb. Sľubujete, že: 

(a) Používateľský príspevok je vaše vlastné originálne dielo a vlastníte všetky práva, titul a 

záujem o príspevok používateľa a / alebo máte všetky potrebné licencie, práva, súhlasy a práva 

na používanie a oprávňujete nás používať akékoľvek a všetky práva duševného vlastníctva 

(vrátane, bez obmedzenia, autorských práv) na takýto používateľský príspevok, aby sme mohli 

používať používateľský príspevok spôsobom ustanoveným v týchto podmienkach; 



(b) nič v používateľskom príspevku nie je hanlivé, obscénne, neslušné, pornografické, sexuálne 

explicitné, obťažujúce, ohrozujúce alebo urážlivé, podnecuje rasovú, kultúrnu alebo 

náboženskú nenávisť, vydáva sa za inú osobu alebo sa zdá, že sa vydáva za inú osobu, pohŕda 

súdom, porušuje akýkoľvek zákon alebo nariadenie, alebo podnecuje správanie, ktoré sa rovná 

trestnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti a / alebo je inak chybné a / alebo porušuje 

akýkoľvek zákon krajiny, v ktorej používate ILS. 

(c) príspevok používateľa neobsahuje žiadny vírus, poškodený súbor, cancelbot, program 

červov alebo iný škodlivý kód určený na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti 

alebo narušenia akéhokoľvek softvéru, hardvéru, telekomunikácií, sietí, serverov alebo iných 

zariadení alebo akéhokoľvek adware, spyware, trójskeho koňa alebo akéhokoľvek iného 

materiálu určeného na poškodenie, zasahovanie, nesprávne používanie alebo vyvlastnenie 

akýchkoľvek údajov alebo osobných informácií; 

Odstránenie materiálov 

1. Máme právo podľa nášho výberu, ale nie sme povinní (a) aktívne kontrolovať príspevky 

používateľov k našim službám; a/alebo (b) odstrániť akékoľvek používateľské príspevky, ktoré 

ste do našich služieb odoslali vy alebo akýkoľvek iný používateľ, ak podľa nášho názoru takéto 

používateľské príspevky nie sú v súlade s týmito podmienkami. 

2. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez zodpovednosti a s 

predchádzajúcim oznámením alebo bez predchádzajúceho upozornenia (a) neuverejňovať 

žiadny používateľský príspevok na naše služby; (b) odstrániť alebo pozastaviť alebo zakázať 

prístup k akýmkoľvek používateľským príspevkom; (c) odvolať vašu registráciu (ak je to vhodné) 

a právo na prístup a / alebo používanie našich služieb alebo na odoslanie akýchkoľvek 

používateľských príspevkov; a (d) používať akékoľvek technologické, právne, prevádzkové alebo 

iné dostupné prostriedky na presadzovanie týchto podmienok vrátane, bez obmedzenia, 

blokovania konkrétnych IP adries alebo deaktivácie vašej registrácie a / alebo mena používateľa 

a hesla (ak je to vhodné). 

Spoľahlivosť informácií o našich službách 

1. Informácie zverejnené prostredníctvom našich služieb sú určené výhradne na účely 

vzdelávania študentov starších ako 16 rokov. 

2. Nezaručujeme, že akékoľvek učebné materiály sú presné alebo bezchybné, a zriekneme sa 

všetkej zodpovednosti a zodpovednosti vyplývajúcej z akéhokoľvek spoliehania sa na 

akýkoľvek obsah našich služieb vami alebo kýmkoľvek, kto môže byť informovaný o 

akomkoľvek obsahu našich služieb. 

3. Beriete na vedomie, že pri používaní našich služieb môžete byť vystavení materiálom z rôznych 

zdrojov a že nie sme zodpovední za obsah, pravdivosť, presnosť alebo užitočnosť takýchto 

služieb. 

4. Naším cieľom je pravidelne aktualizovať naše služby a obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Na 

základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek pozastaviť prístup k našim službám alebo ich 

ukončiť na neurčito. Materiály môžu byť kedykoľvek neaktuálne a nie sme povinní ich 

aktualizovať.  

Záruky a zrieknutie sa zodpovednosti 



1. Naše služby sú poskytované "TAK, AKO SÚ" a na základe "TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII" bez 

akéhokoľvek zastúpenia alebo potvrdenia akéhokoľvek druhu. V plnom rozsahu povolenom 

platnými právnymi predpismi sa zriekame všetkých záruk, podmienok a iných podmienok 

akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných, v súvislosti s našimi službami a vaším 

používaním našich služieb (vrátane, bez obmedzenia, uspokojivej kvality, vhodnosti na 

konkrétny účel, neporušenia, kompatibility, bezpečnosti a presnosti). 

2. Nezaručujeme, že funkcie obsiahnuté v akýchkoľvek materiáloch v našich službách budú 

neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že naše služby alebo servery, 

ktoré ich sprístupňujú, sú bez vírusov alebo chýb. 

Obmedzenie zodpovednosti 

1. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne používateľské príspevky odoslané žiadnym z 

našich používateľov. Vaše používanie našich služieb, materiálov a / alebo akýchkoľvek 

používateľských príspevkov je úplne na vaše vlastné riziko.   

2. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom týmto výslovne vylučujeme akúkoľvek 

zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu, následnú, osobitnú alebo príkladnú stratu 

alebo škodu (či už boli takéto straty predpokladané, predvídateľné, známe alebo inak) 

vyplývajúce z používania našich služieb, mimo nich alebo v súvislosti s nimi, a to aj bez 

obmedzenia: a) ujmu na zdraví a/alebo škodu na osobách alebo majetku v dôsledku 

akéhokoľvek vyhlásenia vrátane akéhokoľvek skutočného alebo údajného vyhlásenia o 

ohováraní; b) straty, ktoré utrpela akákoľvek tretia strana, vrátane porušenia akéhokoľvek 

duševného vlastníctva alebo práv na súkromie; c) strata údajov; d) strata príjmov alebo 

očakávané zisky; e) strata obchodu alebo zmlúv; f) strata príležitosti; g) strata očakávaných 

úspor; h) plytvanie časom riadenia alebo kancelárie; alebo i) stratu dobrého mena alebo 

poškodenie dobrého mena. 

3. Nenesieme zodpovednosť za žiadne porušenie týchto podmienok spôsobené okolnosťami, 

ktoré sú mimo našej kontroly. 

Preplatenie od vás 

1. Súhlasíte s tým, že nám v plnej výške a na požiadanie zaplatíte všetkým našim úradníkom, 

riaditeľom, zamestnancom, zástupcom, zástupcom, poskytovateľom licencií, dodávateľom a 

poskytovateľom služieb všetky nároky, žaloby, konania, nároky, škody, straty, záväzky, náklady 

a výdavky, ktoré nám vznikli alebo ktoré sme primerane vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s 

vaším prístupom k našim službám a ich používaním, inak ako v súlade s týmito podmienkami 

alebo akýmkoľvek platným zákonom alebo nariadením. 

Vírusy, hackovanie a iné trestné činy 

1. Nesmiete zneužiť naše služby zavedením, prenosom alebo zabezpečením odosielania 

akýchkoľvek vírusov, poškodených súborov, cancelbotov, trójskych koní, červov, časových 

alebo logických bômb, keyloggerov, spyware, adware alebo iných materiálov určených na 

nepriaznivý vplyv na operáciu. akýkoľvek počítačový softvér, hardvér alebo telekomunikačné 

zariadenia alebo zasahovať, zneužívať alebo vyvlastnovať akékoľvek údaje alebo osobné 

informácie. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim službám, serverom, na 

ktorých sú uložené, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našim 

službám. Nesmiete útočiť na naše služby odmietnutím služby, distribuovaným odmietnutím 

služby alebo akýmkoľvek iným typom útoku. 



2. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia bude oznámené a budeme postupovať v súlade s 

platnými legislatívnymi predpismi s cieľom napraviť a nahradiť škody, ktoré nám boli 

spôsobené konaním. 

3. Nie sme zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú distribuovaným útokom 

odmietnutia služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže 

infikovať vaše počítačové zariadenia, počítačové programy, údaje alebo iný chránený materiál 

v dôsledku vášho používania našich služieb. Služby, vaše sťahovanie akýchkoľvek materiálov z 

našich služieb alebo akýchkoľvek materiálov na akejkoľvek inej webovej stránke, na ktorú 

odkazuje. 

Odkazy na naše služby a odkazy v nich 

Odkazy z našich služieb 

1. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom alebo dostupnosťou stránok tretích strán, ku ktorým 

pristupujete prostredníctvom našich služieb, a takéto odkazy sa poskytujú len pre vaše 

informácie. Ak navštívite akúkoľvek prepojenú stránku, robíte tak na vlastné riziko a je vašou 

zodpovednosťou prijať všetky preventívne opatrenia na ochranu pred vírusmi alebo inými 

deštruktívnymi prvkami.   

2. Neschvaľujeme ani nenesieme zodpovednosť (priamo alebo nepriamo) za akýkoľvek obsah, 

reklamu, produkty, služby, vyjadrené názory alebo informácie o webových stránkach tretích 

strán alebo prístupných z webových stránok tretích strán (vrátane, bez obmedzenia, platby a 

dodania akýchkoľvek produktov alebo služieb) alebo za akékoľvek škody, straty alebo 

pochybenia spôsobené alebo v súvislosti s vaším prístupom a používaním týchto stránok 

tretích strán a akýmikoľvek dostupnými službami. Akékoľvek podmienky, záruky alebo 

vyhlásenia týkajúce sa akéhokoľvek správania na stránkach tretích strán sú výlučne medzi vami 

a príslušným poskytovateľom týchto stránok a / alebo akýmikoľvek relevantnými službami. 

Prepojenie na naše služby 

1. Môžete odkazovať na domovskú stránku akejkoľvek webovej stránky v rámci našich služieb 

bez toho, aby ste požiadali o ďalší písomný súhlas za predpokladu, že plne dodržiavate tieto 

podmienky. 

2. Nie ste oprávnení vytvoriť odkaz na žiadnu inú časť našich služieb ako na domovskú stránku 

bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu (a aby sa predišlo pochybnostiam, takýto 

súhlas sa bude považovať za udelený v súvislosti s informačnými kanálmi, widgetmi a 

vkladateľnými multimediálnymi prehrávačmi RSS za predpokladu, že ich použijeme v súlade s 

týmito podmienkami a inými pokynmi zverejnenými prostredníctvom našich služieb). We 

reserve the right to revoke the link without notice. Webová stránka, na ktorú odkazujete, musí 

vo všetkých ohľadoch spĺňať normy obsahu stanovené v kódexe správania. Naše služby nesmú 

byť zarámované na žiadnej inej stránke. 

3. Akékoľvek odkazy na naše služby musia byť vykonané spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny 

a nepoškodzuje našu povesť ani ju nezneužíva. Nesmiete vytvoriť odkaz žiadnym spôsobom, 

ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, zastúpenia, schválenia alebo podpory z 

našej strany, ak existuje. Odkazy na naše služby neznamenajú, že schvaľujeme, sme spojení 

alebo spojení s akoukoľvek prepojenou stránkou alebo že akákoľvek prepojená stránka je 

oprávnená používať niektorú z našich ochranných známok, obchodných názvov, značiek, log 

alebo symbolov autorských práv alebo značiek niektorej z našich pridružených spoločností 

alebo poskytovateľov licencií. 



Softvér 

1. Z času na čas môže byť určitý softvér, ktorý je našou chránenou prácou alebo chráneným 

dielom našich dodávateľov, k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom našich služieb. Máte 

licenciu na používanie softvéru na nevýhradnom základe len na účely, na ktoré je uvedený. 

Softvér nesmiete používať na žiadny iný účel a nesmiete prerozdeľovať, predávať, 

dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať ani inak zaobchádzať so softvérom. 

Súkromie 

1. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci akéhokoľvek procesu registrácie a / alebo 

inej interakcie s našimi službami, budú zhromažďované, uchovávané a používané v súlade s 

našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním našich služieb súhlasíte s takýmto 

zhromažďovaním a spracovaním a sľubujete, že všetky údaje, ktoré poskytnete, sú presné. 

Preferovaný postup 

1. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito podmienkami a akýmikoľvek konkrétnymi 

podmienkami, ktoré sa nachádzajú inde v našich službách v súvislosti s konkrétnym 

materiálom, majú tieto podmienky prednosť. 

Oddeliteľnosť 

1. Ak sa zistí, že ktorákoľvek z týchto podmienok je nezákonná, neplatná alebo inak 

nevymáhateľná podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek štátu alebo krajiny, v ktorej majú byť 

tieto podmienky účinné, potom v rozsahu a v rámci jurisdikcie, v ktorej je tento pojem 

nezákonný, neplatný alebo nevymáhateľný, bude oddelená a vypustená z týchto zmluvných 

podmienok a zostávajúce zmluvné podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti a zostanú 

záväzné a zostanú záväzné a vykonateľný. 

Jurisdikcia 

1. Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej používate systém 

InnoSchool (vaša krajina). 

Aké informácie zhromažďujeme? 

1. Kontaktné informácie. Študenti nám môžu (ale nemusia) poskytnúť svoju e-mailovú adresu, 

aby mali ľahší prístup k určitým službám. 

2. Používateľské meno a heslo na vytvorenie účtu. 

3. Používateľské mená sú moderované, aby ste zabránili vám alebo vášmu dieťaťu používať 

akékoľvek osobné údaje na vytvorenie účtu. Okrem toho sú heslá šifrované. 

4. Váš obsah. Zhromažďujeme komentáre a ďalšie informácie, ktoré deti uverejňujú 

prostredníctvom interaktívnych online funkcií. Všetky tieto informácie sú určené len a len na 

komunikáciu s učiteľom, ktorý vyhodnocuje obsah z hľadiska vzdelávacieho procesu. 

5. Niektoré z našich služieb umožňujú deťom nahrávať fotografie. Opäť platí, že fotografie sú len 

na vyučovacie účely a už ich nepoužívame my ani iní. Tieto aktivity prebiehajú len medzi 

študentom a učiteľom. 

6. Korešpondencia, ktorú nám pošlete, a korešpondencia medzi študentom a učiteľom v rámci 

chatu. 

7. Informácie o tom, ako sa naše služby používajú. Môžeme zhromažďovať informácie, ako sú 

preferencie, avatary, vysoké skóre, odkazy medzi priateľmi, čo sa deje v hre, aké videá sa 

sledujú alebo stránky, ktoré si prezeráte, a odkazy, na ktoré kliknete v rámci služieb. 



8. Informácie o zariadení. Môžeme zhromažďovať informácie o vašom zariadení vrátane 

hardvérového modelu, verzie operačného systému a jedinečných identifikátorov.     

Aké informácie nezhromažďujeme 

1. Biometrické alebo zdravotné údaje; 

2. Osobné údaje dieťaťa, pokiaľ nepožiadame o súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu alebo 

nie je inak v súlade so zákonom. 

3. Používateľské účty a súvisiace údaje vymažeme najneskôr do 2 rokov od posledného použitia 

aplikácie. 

Ako chránime informácie, ktoré zhromažďujeme? 

1. Uisťujeme vás, že so všetkými údajmi zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou o 

bezpečnosť všetkých zúčastnených strán a uisťujeme vás, že údaje, ktoré zhromažďujeme, 

budú použité iba na vzdelávacie účely v rámci systému InnoSchool. 


