
    Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
predávajúceho MILAN JURČO a Zdenka JURČOVÁ

Tento dokument je vypracovaný v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Slúži  ako  informácia  pre  zákazníkov  nakupujúcich  v  e-shope  www.jurcosport.sk
predávajúcich MILAN JURČO so sídlom  Hradná ul.  343,  033 01  Liptovský  Hrádok,  IČO:
30131120, DIČ: 1020207320 , IČDPH: SK1020207320 a ZDENKA JURČOVÁ so sídlom Hradná
ul. 343, 033 01  Liptovský Hrádok, IČO: 32177208, DIČ: 1020207364, IČDPH: SK1020207364.
Predávajúci  majú  vytvorené  združenie  fyzických  osôb  a  vystupujú  pod  spoločným  menom
„MILAN JURČO“. 

1. Kto je prevádzkovateľom a zodpovednou osobou?

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu
osobných údajov je  predávajúci Milan JURČO so sídlom Hradná ul. 343, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO:  30131120,  DIČ:  1020207320,  IČDPH:  SK1020207320  zapísaný  v  živnostenskom  registri
Okresného úradu Liptovský Mikuláš,  číslo živnostenského registra:  4175/1/92 a Zdenka JURČOVÁ
so sídlom Hradná ul.  343,  033 01 Liptovský Hrádok,  IČO:  32177208,  DIČ:  1020207364,  IČDPH:
SK1020207364,  zapísaná  v  živnostenskom  registri  Okresného  úradu  Liptovský  Mikuláš,  číslo
5965/6/92, ktorí podnikajú v združení fyzických osôb pod menom „MILAN JURČO“. 

Kontaktné údaje: 

adresa:                      Milan Jurčo, Hradná ul. 343, 033 01  Liptovský Hrádok

e-mail:                      info@jurcosport.  sk  

telefonický kontakt: +421 0905 451 755

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

2. Vážení  zákazníci!  Vážime si  Vaše súkromie a kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich
osobných údajov. Ako a na aký účel získava a spracúva Predávajúci Vaše osobné údaje ?

Pri nákupe online v e-shope www.jurcosport.sk Vás požiadame o poskytnutie osobných údajov vo
Vami  vystavenej  objednávke,  a  to:  meno  a  priezvisko,  kontaktnú  a/alebo  doručovaciu  adresu,
telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov spoločnosti, jej identifikačné údaje, ktoré spracúvame na
účely  uzatvorenia  kúpnej  zmluvy  a  plnenia  práv  a  povinností  z  nej  vyplývajúcich  -  doručenie
tovaru, platbu za tovar, prípadne ďalšie dotazy na zdarné vybavenie objednávky, resp. nedodanie
objednaného tovaru.  Poskytnutie  týchto  osobných údajov je  nevyhnutné,  pokiaľ  chcete  s naším
združením uzatvoriť kúpnu zmluvu. Osobné údaje uchováme po dobu plnenia práv a povinností
vyplývajúcich  z  kúpnej  zmluvy  v súlade  s čl.  6  ods.  1  písm.  b)  Nariadenia  GDPR.  K  tomuto
spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas.
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3. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

a)  Vami  poskytnuté  osobné  údaje  sú  dostupné  iba  predávajúcemu  Milanovi  Jurčovi  a  Zdenke
Jurčovej, ktorí podnikajú v združení fyzických osôb pod menom „Milan Jurčo“ a pod týmto menom
vystavujú daňové, účtovné doklady a Vaše poskytnuté osobné údaje spracovávajú.

b) Vaše osobné údaje budú ďalej sprístupnené prepravným spoločnostiam (Slovenská pošta, a.s.,
SDS, s.r.o., prípadne iná kuriérska spoločnosť), a to za účelom doručenia tovaru. Vaše osobné údaje
využívame len v súvislosti s vytvorením a expedíciou Vašich objednávok, a aby sme Vám pomohli
s Vašimi prípadnými otázkami, resp. oznámili Vám dôvod nevybavenia objednávky. 

c)   V  rámci  výkonu  vyšetrovacích  právomocí  sme  povinní  poskytnúť  Vaše  osobné  údaje  aj
Slovenskej obchodnej inšpekcii,  daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom
činným  v trestnom  konaní,  prípadne  aj  iným  orgánom  verejnej  moci,  ak  nás  v súlade
s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

d)  Vaše  osobné  údaje  tiež  poskytneme  v prípade  potreby  na  základe  právneho  vzťahu  aj
spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo
ak  je  to  nevyhnutné  na  uplatnenie  našich  nárokov  a  ochranu  našich  práv  (súdy,  orgány  činné
v trestnom konaní).

e) Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle čl. 4 bodu 9 Nariadenia GDPR
sa však  orgány verejnej  moci,  ktoré  môžu prijať  osobné údaje  v rámci  konkrétneho zisťovania
v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. 

4. Ktoré osobné údaje spracovávame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov?

V prípade, že si v našej spoločnosti zakúpite akýkoľvek ponúkaný tovar prostredníctvom e-shopu,
bude  Vám  namiesto  pokladničného  dokladu  z  elektronickej  registračnej  pokladnice  vystavená
faktúra s platbou na dobierku, ktorá Vám bude doručená spolu so zakúpeným tovarom, príp. zaslaná
na Vašu e-mailovú adresu. Na tento účel nám poskytujete Vaše meno, priezvisko, titul a bydlisko,
resp. dodaciu adresu, ak sa líši od miesta Vášho bydliska, názov spoločnosti, jej identifikačné údaje.
V prípade bezhotovostnej platby nám poskytujete aj Vaše bankové spojenie. Tieto osobné údaje
spracúvame a uchovávame na základe zákona. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
právnych  predpisov,  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o  dani  z  pridanej  hodnoty  v  znení  neskorších
predpisov.

5. Ktoré osobné údaje spracovávame za účelom evidencie a vybavovania reklamácií  Vami
zakúpeného tovaru?

a) V prípade,  ak si  u nás zakúpite tovar,  ktorý z dôvodu jeho vád reklamujete v zákonnej alebo
zmluvnej záručnej dobe, pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby ste nám znovu poskytli Vaše
osobné kontaktné  údaje,  aby sme Vás  vedeli  včas  informovať o spôsobe vybavenia  reklamácie
a prípadne Vám na základe Vašej žiadosti zaslali peniaze na Vami určený bankový účet. 

b)  Vaše  osobné  údaje  preto  spracúvame z  dôvodu  plnenia  našich  zákonných  povinností  podľa
Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v
znení  neskorších  právnych  predpisov,  pričom právnym základom spracúvania  týchto  osobných
údajov sú práve uvedené vyššie zákony. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, pokiaľ
môže začať orgán dozoru konanie o uložení sankcie v prípade porušenia ustanovení zákona 
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o ochrane spotrebiteľa a po dobu tohto prípadného konania až do jeho právoplatného ukončenia
v súlade  s  §  24  zákona č.  250/2007 Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa  v znení  neskorších  právnych
predpisov.

6.  Informácie  v  súvislosti  s osobnými  údajmi,  ktoré  o Vás  spracúvame  v rámci  evidencie
uplatnených práv dotknutých osôb

a) V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naše združenie
spracúva osobné údaje, vedie o tom naše združenie evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme
a tiež evidujeme aj naše odpovede na  Vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe čl. 15, 16,
17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia GDPR. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie
osobných údajov, a to po dobu 5 rokov. Tieto informácie sú dostupné iba Prevádzkovateľovi, ktorý
Vaše osobné údaje spracúva.  Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe
právneho vzťahu aj  spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje
alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v
trestnom konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle čl. 4 bodu 9
Nariadenia  GDPR  sa  však  orgány  verejnej  moci,  ktoré  môžu  prijať  osobné  údaje  v  rámci
konkrétneho  zisťovania  v  súlade  s  právom  Únie  alebo  právom  členského  štátu,  za  príjemcov
nepovažujú. 

b)  Napriek  tomu  Vás  informujeme,  že  v  rámci  výkonu  vyšetrovacích  právomocí  sme  povinní
poskytnúť  Vaše  osobné  údaje  aj  Úradu  na  ochranu  osobných  údajov  SR,  orgánom  činným  v
trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom,
resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

7. Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci obmedzenia
práv dotknutých osôb

a)  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú  aj  z dôvodu  ich  ďalšej  archivácie,  môžu  byť  Vaše  práva
obmedzené  osobitným  predpisom,  ak  by  tieto  Vaše  práva  pravdepodobne  znemožnili  alebo
závažným spôsobom sťažili dosiahnutie tohto účelu a takéto obmedzenie Vašich práv je nevyhnutné
na  dosiahnutie  týchto  účelov.  V  prípade,  ak  v súlade  s osobitnými  právnymi  predpismi  dôjde
k obmedzeniu Vašich práv, evidujeme takéto obmedzenie v súlade s § 78 ods. 10 zák. č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, pričom v rámci tohto účelu
spracúvame všetky kategórie osobných údajov po dobu, počas  ktorej vyplýva obmedzenie práv
dotknutých osôb na nevyhnutné dosiahnutie účelov stanovené osobitnými právnymi predpismi.

b)  Vaše  osobné  údaje  tiež  poskytujeme  v  prípade  potreby  na  základe  právneho  vzťahu  aj
spolupracujúcim  advokátskym  kanceláriám.  Ak  nám  to  legislatíva  prikazuje  alebo  ak  je  to
nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom
konaní), Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia
GDPR  sa  však  orgány  verejnej  moci,  ktoré  môžu  prijať  osobné  údaje  v  rámci  konkrétneho
zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú.

c)  Napriek  tomu  vás  informujeme,  že  v  rámci  výkonu  vyšetrovacích  právomocí  sme  povinní
poskytnúť  Vaše  osobné  údaje  aj  Úradu  na  ochranu  osobných  údajov  SR,  orgánom  činným  v
trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom,
resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.
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8. Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v
zmysle Nariadenia GDPR

a) Právo na prístup k údajom

Ako  osoba,  ktorej  osobné  údaje  spracúvame,  máte  právo  získať  od  nás  ako  prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo
získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

1. účely spracúvania; 
2. kategórie dotknutých osobných údajov; 
3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté,
4. ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ
ide o ich zdroj; 
5. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie; 
6. existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 
7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
8.  Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia
GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Vyššie  uvedené  práva  dotknutej  osoby  si  môžete  uplatniť  formou  žiadosti  adresovanou
prevádzkovateľovi Milanovi Jurčovi nasledovnými spôsobmi:

- elektronicky na emailovú adresu: info@jurcosport.  sk  

- zaslaním písomného oznámenia na adresu Hradná ul. 343, 033 01  Liptovský Hrádok

- osobným doručením písomného oznámenia do kamennej predajne prevádzkovateľa Milan Jurčo,
Hradná ul. 343, 033 01  Liptovský Hrádok

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme kópiu
osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci  administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť
elektronickými  prostriedkami,  informácie  sa  Vám  poskytnú  v  bežne  používanej  elektronickej
podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme Vás však, že právo získať kópiu Vašich
osobných údajov, nesmie mať v súlade s čl. 15 ods. 4 Nariadenia GDPR nepriaznivé dôsledky na
práva a slobody iných.

b) Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že sú o Vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje,
máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez
zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely
spracúvania  máte  právo  na  doplnenie  neúplných  osobných  údajov,  a  to  aj  prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
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c) Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za podmienok uvedených v  čl.  17  Nariadenia  GDPR ste  oprávnený  požadovať  výmaz  svojich
osobných  údajov  a  Prevádzkovateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  vymazať  Vaše  osobné
údaje.  O  takýto  výmaz  môžete  požiadať  najmä  pokiaľ:  (A)  Prevádzkovateľ  osobné  údaje  už
nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané, (B) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa
spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (C) osobné
údaje sa spracovávali nezákonne, (D) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná
povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (E) ak
namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na
našom  oprávnenom  záujme  a neprevažujú  žiadne  oprávnené  dôvody  na  spracúvanie  alebo
kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na
oprávnenom  záujme,  ktorým  je  tzv.  priamy  marketing  našich  tovarov  a služieb.  Tiež  Vás
upovedomujeme o tom, že ak sme s Vaším súhlasom zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich
v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie
opatrení  podnikneme  primerané  opatrenia,  vrátane  technických  opatrení,  aby  sme  informovali
ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich
žiada,  aby  vymazali  všetky  odkazy  na  tieto  osobné  údaje,  ich  kópiu  alebo  repliky.  Tiež  Vás
upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz Vašich osobných údajov na základe
Vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné (F) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na
informácie, (G) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (H) z dôvodov
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj
článkom  9  ods.  3  Nariadenia  GDPR,   (I)  na  účely  archivácie  vo  verejnom záujme,  na  účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo
na  výmaz  znemožní  alebo  závažným spôsobom sťaží  dosiahnutie  cieľov  takéhoto  spracúvania,
alebo (J) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných
údajov, pokiaľ: (a) ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to
počas  obdobia  umožňujúceho  Prevádzkovateľovi  overiť  správnosť  osobných  údajov,  (b)
spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu
osobných  údajov  a  žiadate  namiesto  toho  obmedzenie  ich  použitia,  (c)  Prevádzkovateľ  už
nepotrebuje  osobné údaje  na  účely  spracúvania,  ale  potrebujete  ich  Vy ako  dotknutá  osoba na
preukázanie,  uplatňovanie  alebo  obhajovanie  právnych  nárokov   (d)  a  pokiaľ  namietate  ako
dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do
overenia,  či  oprávnené  dôvody  na  strane  Prevádzkovateľa  prevažujú  nad  Vašimi  oprávnenými
dôvodmi.

Ak  sa  spracúvanie  Vašich  osobných  údajov  obmedzilo,  takéto  osobné  údaje  sa  s  výnimkou
uchovávania  spracúvajú  len  s  Vašim  súhlasom  ako  dotknutej  osoby,  alebo  na  preukazovanie,
uplatňovanie  alebo  obhajovanie  právnych  nárokov,  alebo  na  ochranu  práv  inej  fyzickej  alebo
právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste 
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ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ
povinný informovať Vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako
sa tak má stať.

e) Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s čl. 19 Nariadenia GDPR

Ako dotknutá  osoba  máte  právo  požadovať  informáciu  o tom,  ktorých  príjemcov  sme my ako
Prevádzkovateľ  informovali  o tom,  že  došlo  k oprave,  výmazu  alebo  obmedzeniu  spracúvania
Vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané
úsilie.                                                

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak je spracovávanie osobných údajov vykonávané (a) na základe Vášho súhlasu ako
dotknutej osoby, alebo (b) je vykonávané za účelom plnenia zmluvných povinností (t.j. na základe
uzatvorenej  zmluvy)  a  súčasne  sa  spracovávanie  Vašich  osobných  údajov  ako  dotknutej  osoby
vykonáva automatizovanými prostriedkami, a zároveň je to technicky možné, máte ako dotknutá
osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom,
bežne  používanom a  strojovo  čitateľnom formáte  a  zároveň  máte  právo  priamo  preniesť  tieto
osobné  údaje  ďalšiemu  prevádzkovateľovi  bez  toho,  aby  sme  sa  tomu  akýmkoľvek  spôsobom
bránili.  Uplatňovaním tohto  práva  nie  je  dotknuté  Vaše  právo  na  výmaz  údajov  podľa  čl.  17
Nariadenia GDPR. Tiež Vás upovedomujeme o tom, že výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ Milan Jurčo neuskutočňuje  prenos zverených osobných údajov do tretích
krajín a/alebo medzinárodnej organizácie. 

g) Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu

Máte  právo  kedykoľvek  namietať  proti  spracúvaniu  osobných  údajov,  ktoré  sa  vykonáva  na
splnenie  úlohy  realizovanej  vo  verejnom  záujme  alebo  pri  výkone  verejnej  moci  zverenej
Prevádzkovateľovi,  alebo  ak  je  spracúvanie  nevyhnutné  na  účely  oprávnených  záujmov,  ktoré
sleduje  Prevádzkovateľ  alebo  tretia  strana.  V  takýchto  prípadoch  vykonáme  posúdenie,  či
oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak  sa  Vaše  osobné  údaje  spracúvajú  na  účely  vedeckého  alebo  historického  výskumu,  či  na
štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných  údajov,  ktoré  sa  Vás  týkajú.  Nesmieme  ďalej  spracúvať  Vaše  osobné  údaje,  pokiaľ
nepreukážeme  nevyhnutné  oprávnené  dôvody  na  ich  spracúvanie,  ktoré  prevažujú  nad  Vašimi
záujmami,  právami a  slobodami ako dotknutej  osoby,  alebo existujú dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu z dôvodu oprávneného záujmu
nášho združenia,  máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej  situácie
proti  spracúvaniu  osobných údajov,  ktoré  sa  Vás týkajú  a  osobné údaje  sa  už potom na účely
priameho marketingu nesmú spracúvať.
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h) Právo odvolať súhlas

Pokiaľ ste ako dotknutá osoba udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov,
máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to takým spôsobom, akým bol súhlas udelený,
najmä  však  písomným  oznámením  Prevádzkovateľovi.  Odvolanie  súhlasu  nemá  vplyv  na
zákonnosť doterajšieho spracovania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

i) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na
úseku  ochrany  osobných  údajov,  ste  oprávnený  podať  sťažnosť  dozornému  orgánu.  Na  území
Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
telefón:  +421 /2/ 3231 3214.                                                                   

9.  Informácia  o tom,  či  je  poskytovanie  osobných  údajov  zákonnou  alebo  zmluvnou
požiadavkou, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky
neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:

a. spracúvanie  je  nevyhnutné  na  plnenie  zmluvy  (vybavenie  objednávky  kupujúceho,
fakturácia  zakúpeného  tovaru  prevádzkovateľom,  zaslanie  tovaru  na  adresu  kupujúceho,
príp.  reklamácia),  ktorej  zmluvnou  stranou  je  dotknutá  osoba,  alebo  aby  sa  na  základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv.
zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná
na  uzatvorenie  zmluvy)  a  dotknutá  osoba  údaje  nemusí  Prevádzkovateľovi  zo  zákona
poskytnúť  s tým,  že  berie  na  vedomie,  že  v takom prípade  nemôže  dôjsť  k uzatvoreniu
zmluvy s Prevádzkovateľom, 

b. spracúvanie  je  nevyhnutné  na  splnenie  zákonnej  povinnosti  Prevádzkovateľa  –  v takom
prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí
poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby), 

c. spracúvanie je  nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,  ktoré sleduje Prevádzkovateľ
alebo tretia strana,  s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo  základné  práva  a  slobody  dotknutej  osoby,  ktoré  si  vyžadujú  ochranu  osobných
údajov. 

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ich poskytnutie je dobrovoľné. 

Pred poskytnutím súhlasu musí  byť dotknutá osoba o tejto  skutočnosti  informovaná.  Súhlas  so
spracovaním osobných údajov si od Vás v žiadnom prípade nesmieme vynucovať. Pri posudzovaní,
či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa
plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov,
ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.  

V Liptovskom Hrádku, dňa 25.05.2018
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