
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

o Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba 
poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na 
základe plnenia objednávky. 

o Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a 
údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 
13 ods. 1 písm. b) Zákona, Účelom spracovania osobných údajov je 
vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri 
objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné 
vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných 
údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez 
poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany 
prevádzkovateľa plniť. 

• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu 
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 
ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby 
 

Doba uchovávania osobných údajov 

• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a 
uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od 
ukončení zmluvného vzťahu). 

• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre 
účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na 
základe súhlasu.   
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné 
údaje vymaže. 

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

• spoločnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru  

• prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny 
(do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  

 

Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018 

• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 



• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade 
obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na 

adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
• právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že 

sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných 
údajov. 

                                                              

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

o Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a 
organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

o Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových 
úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

o Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom nemajú prístup 
iné osoby 

o Prevádzkovateľ pracujúci s  osobnými údajmi je písomne poučený a 
poverený na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  
Zároveň si je vedomý dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s 
osobnými údajmi. 

 


