
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Správca domovskej stránky sídliacej na URL adrese https://www.pocitacovyobchod.sk prehlasuje, že sa 

zaväzuje, že s osobnými údajmi  jej návštevníkov bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (§ 9 ods. 1 
zák. č. 122/2013 Z.z.).od 25.5.2018 podľa zákona NR SR č. 18/1018 Z. z., o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Radoslav Šivec LUSSY 
so sídlom Jarmočná 4685/33, 05801 Poprad – ďalej „prevádzkovateľ“. 

  

II. 

Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu osobných údajov nespracúva. Prevádzkovateľ môže spracúvať výlučne 

osobné údaje, navigačné a anonymné údaje. V prípade prehliadania webovej stránky môžu byť 
nahliadané, spracované a šírené výlučne len navigačné údaje, t.j.  len podľa mena poskytovateľa 
internetovej služby, k prehliadaniu potrebnej adresy IP, internetovej stránky a spracovať a šíriť sa môžu 
len údaje o navštívených webových stránkach. V tomto prípade osoba návštevníka webovej stránky 
zákonnými spôsobmi nie je identifikovateľná. Návšteva tejto webovej stránky a jej opustenie bez výhrad 
sa považuje za udelenie súhlasu na spracovanie navigačných a anonymných údajov. 

Prevádzkovateľ má možnosť a oprávnenosť spracovať osobné údaje o dotknutej osobe ak mu ich táto 

osoba oznámi za týmto účelom. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi, ich sprístupnenie zo 
strany dotknutej osoby je zároveň i udelením súhlasu na ich spracovanie, šírenie ako i prenos na územie 
krajín členských štátov Európskej únie. Prenos osobných údajov mimo územia krajín členských štátov 
Európskej únie je uvedený v bode X. 

  

III. 

Spracovanie osobných údajov uvedených vyššie je možné len na základe ich sprístupnenia a poskytnutia 

zo strany dotknutej osoby. Cieľom spracovania údajov je informovať kupujúcich a záujemcov, získavať, 
zhromažďovať, šíriť a zaznamenávať zistenia, výhrady a reklamácie súvisiace s obchodnou činnosťou, 
vyhodnotenie nákupných zvyklostí kupujúcich, prieskum trhu za účelom umožnenia realizácie 
obchodných cieľov prevádzkovateľa, jeho obchodných partnerov a subdodávateľov. 

  

IV. 

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Radoslav Šivec LUSSY. 

Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnuté zo strany dotknutej osoby spracúva do času skončenia ich 
účelu, alebo odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ následne osobné údaje 
likviduje. 

  

V. 

Spracované osobné údaje nebudú poskytnuté pre tretie strany. 

  

VI. 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované (§ 28 ods. 1/ písm. a) zák.č. 
122/2013 Z.z.), 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom 
systéme (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.), 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorých získal jej osobné údaje 
na spracovanie (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.), 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracovania (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.), 



e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných  alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania (§ 28 ods. 1/ písm. e) zák.č. 122/2013 Z.z.), 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil (§ 28 ods. 1/ písm. e) zák.č. 
122/2013 Z.z.), 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona  
(§ 28 ods. 1/ písm. g) zák.č. 122/2013 Z.z.), 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti  
(§ 28 ods. 1/ písm. h) zák.č. 122/2013 Z.z.). 

  

VII. 

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti (§ 29 ods. 3/ zák.č. 122/2013 Z.z.). 

  

VIII. 

Vo veci spracovania osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa, ktorý je 

zastihnuteľný na nasledovnej adrese: 

Poštová adresa: Radoslav Šivec LUSSY, Jarmočná 4685/33, 05801 Poprad, Slovenská republika 

  

IX. 

Prevádzkovateľ u dotknutých osôb spracúva nasledovné osobné údaje: 

Fyzická osoba:   

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail 

Právnická osoba:   

názov, organizačná zložka, adresa, kontaktná osoba – priezvisko, meno, titul, telefón, e-mail, IČO, DIČ, 
IČDPH 

  

X. 

Zdrojom údajov je ich poskytnutie zo strany dotknutých osôb, na základe čoho je  prevádzkovateľ 

oprávnený na šírenie a prenos anonymných, navigačných a osobných údajov v tuzemsku, na územie 
krajín členských štátov Európskej únie ako, pre tretie strany uvedené v bode V., pre podnikateľov, 
fyzické a právnické osoby s tým, že dobrovoľné poskytnutie údajov je potrebné považovať i za súhlas  na 
ich ďalšie spracúvanie. Na cezhraničný prenos osobných údajov na územie členských štátov Európskej 
únie  sa hľadí ako na ich šírenie v tuzemsku. Prenos údajov do tretej krajiny, ktorá podľa rozhodnutia 

Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, možno uskutočniť , ak 
prevádzkovateľ dotknutej osobe pred  tým poskytol informácie podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 2 alebo bola 
splnená niektorá z podmienok uvedených v § 15 ods. 3 zák. č. 122/2013 Z.z. 

Súhlas možno dať i elektronickou formou a to kliknutím na znak nachádzajúci sa na webovej stránke a 

potvrdením cez klávesnicu enter a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, čo sa považuje tiež za 
písomný súhlas. Šírenie a prenos údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý 
súhlas môže kedykoľvek odvolať. 

  

XI. 

Adresáti šírenia a prenosu údajov: Prevádzkovateľ, osoby označené v bode V. 

Adresa skutočného spracovania údajov: Radoslav Šivec LUSSY, Jarmočná 4685/33, 05801 Poprad, 

Slovenská republika 



Predmet činnosti prevádzkovateľa súvisiaci so spracúvaním údajov:  zhromažďovanie požiadaviek a 

dopytov zákazníkov, spracovanie prihlášok na kurzy. 

  

XII. 

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje tretím osobám okrem vyššie uvedeným bez súhlasu dotknutej 

osoby nesprístupní za čo nesie i zodpovednosť. 

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä 

ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 
blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. 

Zverejňovaním osobných údajov je ich publikovanie, uverejnenie alebo ich vystavenie na verejnosti 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným 
konaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením , uvedením vo verejnom zozname, v registri 
alebo operáte, ich umiestnenie na úradnej tabuli, alebo na inom verejne prístupnom mieste. 

  

XII. 

Na našich stránkach používame ro zne cookies a iné technológie sledovania, aby sme Vám (návštevníkom 

stránok) mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. 
Súbory cookies sú te tové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve 
webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník týchto webových 
stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje 
spo sob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookie je možné si vypnúť vo 

svojom prehliadači alebo používať tzv. „inkognito režim“, ktorý po zatvorení stránky tieto súbory vymaže. 

  

Súbory cookies 

Za účelom zlepšenia a skvalitňovania poskytovaných služieb pre vás využívajú takmer všetky webové 

stránky (vrátane našich) neškodné súbory cookies. Tieto súbory cookies sú uložené vo vašom 
prehliadači, ktorý používate vo vašom zariadení – počítači, tablete alebo smartfóne. Používaním súborov 
cookies nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sa ich používaním 
nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Súbory cookies sú u vás, neposkytujeme ich tretím stranám. Každý 

používateľ má právo na našich webstránkach podľa GDPR a zákona č. 18/2018 súhlasiť alebo nesúhlasiť s 
ich ukladaním do jeho prehliadača. Taktiež má právo odmietnuť ich časti, a teda má právo si ich nastaviť 
podľa svojich potrieb. O tejto skutočnosti je upozornený pri prvej návšteve našej webovej stránky. 
Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ vyjadruje používateľ svoj súhlas, prípadne si cez „nastavenie“ zmení 
svoje nastavenia. Všetky naše súbory cookies, ktoré sú uložené v súvislosti s našou stránkou vo vašich 
prehliadačoch, sú ukladané výhradne vo vašom zariadení, a teda nikto iný okrem našich webstránok k 
nim nemá prístup. Vo vašom prehliadači a v jeho sekcii Nastavenia si ich môžete kedykoľvek zmeniť 
alebo úplne vymazať. 

  

Súbory cookies nám aj vám pomáhajú k správnej funkcii stránok, k ukladaniu nastavenia súhlasu o 

súboroch cookies a k zapamätaniu si údajov pre rýchlejšie dokončenie vyplneniu kontaktných formulárov. 

  

Používanie súborov cookies možete odmietnuť 

Používanie súboru cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina 
prehliadačov súbor cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné 
pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies 
alebo ich úplne vymazať. Nástroj na správu súborov cookies je k dispozícii na 
stránkach www.youronlinechoices.com/sk/ 

 

http://www.youronlinechoices.com/sk/

