
Ochrana osobných údajov 

 

I. 

Základné ustanovenia 

1. Správcom osobných údajov, podľa čl. 4 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 

2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom 

pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), je: 

 

Alexandra Kováčová, IČO 53 472 471, DIČ 10729037 sídlo Harmanec 24, 976 03  Harmanec, 

zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Banskej Bystrici pod číslom 620-

45021 (ďalej len „správca). 

  

Kontaktné údaje správcu sú:   

Alexandra Kováčová, Harmanec 24, 976 03  Harmanec; e-

mail: alexandrakovacova@hotmail.com; telefónne číslo: +421 917 696 264 

 

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 

osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo 

identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, 

lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, 

genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto osoby).  

 

3. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov. 

 

II. 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

1. Správca spracováva Vaše osobné údaje na základe predzmluvných vzťahov a zmluvných 

vzťahov – dopyt, objednávky a správy zaslané správcovi prostredníctvom kontaktného formuláru 

na stránke, emailom, konzultované telefonicky alebo pri osobnom stretnutí. Jedná sa o údaje: 

• meno a priezvisko, príp. užívateľské meno, IP adresa 

• kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo 

• správy zaslané správcovi 

• fakturačné a platobné údaje 

• poštová adresa 

• ďalšie údaje v závislosti od objednaných a realizovaných služieb 

 

2. Správca spracováva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu s ich spracovaním pre účely 

poskytovania priameho marketingu pri vyplnení kontaktného formulára za účelom objednania 

obchodných správ a newsletterov. Jedná sa o údaje: 

• meno, IP adresa 

• e-mailová adresa 

 

III. 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

1. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov správcom sú: 

• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) 

• splnenie právnej povinnosti správcu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) 

• oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu – najmä zasielanie 

obchodných správ a newletterov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu – najmä zasielanie 

obchodných správ a newsletterov (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je: 

mailto:alexandrakovacova@hotmail.com


• vybavenie Vašej objednávky – výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 

medzi Vami a správcom 

• plnenie právnych povinností voči štátu 

• zasielanie obchodných správ a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít 

 

3. Správca automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného 

zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku. Jedná sa o údaje: 

 

IP adresa, súbory cookies, údaje o navštívených stránkach 

 

Tieto údaje sa používajú na zabezpečenie služieb, na analýzu využívania web stránky, 

k efektívnejšiemu marketingu, reklame a inzercii. 

 

IV. 

Doba uchovávania osobných údajov 

1. Správca uchováva osobné údaje do času 

• nevyhnutného pre výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami 

a správcom 

• nevyhnutného pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov 

• kým, dôjde k odvolaniu k danému súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely 

marketingu 

 

2. V prípade vzniku horeuvedenej situácie správca osobné údaje vymaže. 

 

V. 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby: 

• poskytujúce správcovi hostingové služby 

• prostredníctvom ktorých správca vykonáva marketingové činnosti 

• prostredníctvom ktorých správca realizuje plnenie zmluvy v závislosti od objednaných služieb 

 

2. Správca realizuje svoje marketingové činnosti prostredníctvom organizácie tretej krajiny, pričom 

na tento účel poskytuje údaje: meno a mailová adresa. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje 

do tretích krajín ďalším organizáciám. 

  

VI. 

Spracovatelia osobných údajov 

1. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, poskytovateľ služby Mailchimp, poskytovateľ 

hostingovej služby Websupport, príp. ďalší spracovatelia v závislosti od objednaných služieb. 

 

VII. 

Vaše práva 

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

• právo na prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR) 

• právo na opravu osobných osobných údajov (čl. 16 GDPR) 

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR) 

• právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) 

• právo vzniesť námietky proti spracovaniu (čl. 21 GDPR) 

• právo na prenos údajov (čl. 20 GDPR) 

• právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky (adresu alebo 

e-mail správcu je v čl. III týchto podmienok) 

 

2. Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, 

že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd. 



VIII. 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu 

osobných údajov, dátových úložísk, úložísk osobných údajov v listinnej podobe.  

 

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Odoslaním dopytu, správ alebo objednávky správcovi potvrdzujete, že ste oboznámený 

s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijímate v celom rozsahu. 

 

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných 

údajov zverejní na svojich internetových stránkach. 

 

3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 05.10.2021 


