
Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je firma: Vladimír Minařík, so sídlom Koceľova 32, 82108 
Bratislava. IČO: 301 331 14, nezapísaná v OR.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete sami, potrebné na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy (povinné údaje) a nepovinné údaje, doplnkové, ktoré nám poskytnete sami.

Medzi povinné osobné údaje, ktoré nám poskytujete na uzatvorenie kúpnej zmluvy a 
doručenie tovaru patria

• Meno a Priezvisko
• Adresa doručenia
• Telefónny kontakt
• Emailová adresa
• Fakturačná adresa
• Fakturačné údaje

Tieto údaje sú potrebné, aby sme vám mohli zaslať vašu objednávku, prípadne vás 
kontaktovať ohľadom kúpnej zmluvy. (plnenie kúpnej zmluvy)

Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - 
spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného 
budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie 
osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti 
plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po 
dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - 
spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov 
správcu
. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú
poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. 

V súčasnej dobe nepoužívame vaše osobné údaje na marketingový účel.
Vaše osobné údaje nie sú poskytované mimo EÚ.

Údaje, ktoré sú spracovávané automaticky

Pri návšteve našich internetových stránok môžeme zhromažďovať niektoré údaje ako sú IP 
adresa, operačný systém, informáciu o vašom internetovom prehliadači, dátum a čas návštevy, 
vyhľadávané a prezerané odkazy na našich stránkach.

Tieto informácie sú anonymné a preto ich nevieme priradiť ku priamemu zákazníkovi.
Takéto údaje nijakým spôsobom nevyužívame.

Ďalej využívame Cookies

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík 
týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe 



hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
– tieto sú ďalej spracovávané spoločnosťou

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., 
sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

• Doručenie tovaru – Bez vyššie uvedených osobných údajov, by sme vám tovar 
nedokázali doručiť. Preto tieto údaje poskytujeme nášmu dopravcovi, ktorým je:
Slovenská pošta a.s. So sidlom, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská bystrica IČO: 
36631124

•  Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),
• Platba prevodom – Pri vašej platbe prevodom, neuchovávame žiadne informácie o 

vašej platobnej karte.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

◦ Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný
týmto  správcovi  v  zmysle  čl.  6  ods.  1  písm.  a)  Nariadenie  Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov  a  o  voľnom  pohybe  týchto  údajov  a  o  zrušení  smernice  95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Vaše práva podľa nariadenia

• Úprava a doplnenie údajov – Máte právo požiadať nás o úpravu, alebo doplnenie údajov
• Prístup k údajom – Máte právo požiadať nás, aby sme vám zaslali prehľad údajov ktorými

disponujeme, ako s vašimi údajmi narábame a komu vaše údaje poskytujeme.
• VÝMAZ – Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov. (vymazanie sa 

však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. 
faktúry či dobropisy) . V prípade vzniku právneho nároku z rôznych dôvodov, ako je 
napríklad neuhradená faktúra a podobne, môže byť vaša žiadosť na výmaz zamietnutá.

• Vznesenie námietky – Máte právo vzniesť námietku na spracovanie osobných údajov, ak 
máte konkrétny dôvod

• Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním 
osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom 
odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie 
užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na
účely e-mailového marketingu. 

Bezpečie vašich údajov

Vaše údaje sú v bezpečí. Neposkytujeme vaše údaje iným stranám ako sú uvedené vyššie, 
ani ich žiadnym iným spôsobom nepoužívame a nezneužívame. Údaje po vymazaní z nášho 



elektronického systému sú naďalej uchovávané v papierovej forme (faktúra, dobropis, reklamačný 
list a podobne) na účtovné a daňové účely po dobu uvedenú v zákone.
Takéto údaje (v papierovej forme) sú bezpečne uložené v uzamýkateľných priestoroch, bez prístupu
iných osôb.


