
 

 

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana 
Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo 
zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva 
prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „prevádzkovateľ“).  
Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 
18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), 
v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo 
dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“). 
 

1. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru 
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania 
informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa dotknutej 
osoby. 
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas 
dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. 
a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz 
umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti 
zaslanej na emailovú adresu prevádzkovateľa. 
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie 
newsletteru prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. 
Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený 
sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu 
newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý prevádzkovateľovi 
poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. 
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k 
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v 
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. 
osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. 
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k 
svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie 
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému 
prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných 
údajov, ak prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní 
osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 
Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 

2. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov 
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa 
spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom 
formulári, sú:  
meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa dotknutej osoby, prípadne 
ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré 
budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia 
kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom 
zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby daným prevádzkovateľom. 
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle§ 13 



 

 

ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť 
kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto 
údaje spracúva. 
Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej 
otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu 
ich spracovania. 
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k 
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v 
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. 
osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené. 
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa 
prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne 
obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať 
sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri 
spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 
 
Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 
rokov. 

3. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach 
prevádzkovateľa 
Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia 
užívateľského účtu dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre 
registrovaných užívateľov sú:  
Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. 
Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, 
ktorý prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej 
prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských 
účtov. 
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie 
práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by 
inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. 
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o 
využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich 
spracovania. 
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k 
automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v 
úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. 
osobám s výnimkou sprostredkovateľa. 
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k 
svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie 
spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu 
na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných 
údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. 
Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov 
mladších ako 16 rokov. 


