
Podmienky ochrany osobných údajov  

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre 

účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu 

internetového obchodníka. 

 

Ochrana osobných údajov 

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 

 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Zuzana Machajdová, Ústie 

nad Priehradou 23 ,02801 Trstená, zapísaná do živnostenského registra číslo: 

560-17221  (ďalej len "správca"). 

 

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:  Zuzana Machajdová, Ústie nad 

Priehradou 23, 028 01  Trstená , adresa elektronickej pošty 

info@cislanadom.sk 

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

 

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

2.1. 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"). 

 

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov 

za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových 

aktivít správcom voči Vašej osobe. 

 

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu 

v zmysle čl. 22 nariadenia. 

 

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 



4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, 

najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov 

(na tento účel spracovania). 

 

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. 

(prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma SLOVENSKÁ 

POŠTA(zasielanie balíkov), firma Facebook(zhromažďovanie fotografií), firma 

EKON (pre účely spracovania fakturačných dát), firma Unihost s.r.o. (správca 

serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), 

Smartsupp(komunikácia so zákazníkom),  

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

 

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu 

prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich 

osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti 

spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich 

osobných údajov. 

 

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných 

údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania 

Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so 

spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese 

info@cislanadom.sk 

 

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo 

porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať 

sťažnosť u dozorného úradu. 

 

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných 

údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, 

ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. 

 

 

 

Súbory cookies 

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či 

inom zariadení, a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači pri návšteve našej webovej 

stránky a slúžia na lepšie prispôsobenie webových stránok individuálnym potrebám 

užívateľov. 

 



Súbory cookies pomáhajú 

• k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo 

najmenšími komplikáciami 

• pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne 

zadávať. 

 

Aké typy cookies existujú? 

 

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto je k vám na web umiestňuje, to je na: 

• Cookie prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webe, ktorý 

prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie. 

• Cookie tretej strany (third party cookie) - sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. 

Užívateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie 

účinnosti reklamných kanálov. 

Podľa trvanlivosti možno cookies rozdeliť na: 

• Krátkodobé (session cookie) - vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača. 

• Dlhodobé (persistent cookie) - po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa 

až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenie 

cookie). 

 

Aké cookies používame a prečo? 

 

Na našom webe používame tieto cookies: 

• Technické - prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, to je 

pamätanie si údajov pre zadávanie komentárov či iné 

• Google Analytics - prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík 

o používaní webu. Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Írsko 

• DoubleClick - prvej aj tretej strany, dlhodobé. Táto služba rozširuje dáta v nástroji Google 

Analytics. 

• Smartlook.com – zaistenie komunikácie s návštevníkmi našej webovej stránky v reálnom 

čase. Adresa: Milada Horaková 13, 602 00  Brno 

• Facebook.com  

Samotné súbory cookie nemožno využiť na Vašu identifikáciu. 

 

Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača 

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie 

súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci 

vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny 

prehliadač na danom zariadení. Pokiaľ necháte nastavenia nezmenené, budú „cookies" 

uložené v pamäti zariadenia, ktoré používate. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s 

veľkou pravdepodobnosťou môžu obmedzit funkčnosť navštevovaných webových stránok. 

 



Ako odmietnuť používanie súborov cookie 

 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. 

Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť 

používanie len niektorých súborov cookie. 

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete 

nájsť na nasledujúcich webových stránkach: Firefox, Chrome, Internet 

Explorer, Opera, Safari. 

 

  
Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete na 

stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste 

oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu 

prijímate. 

 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového 

formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s 

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

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 

osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach. 

 

Kontaktujte nás 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto pravidiel o ochrane 

osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese uvedenej nižšie. To isté platí pre 

prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o vás prostredníctvom týchto 

Stránok nazhromaždili, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať alebo 

vymazať. 

  
 

 Zuzana Machajdová 

 Ústie nad Priehradou 23 

 02801  Trstená 

Telefón: 0902491173 

Email: info@cislanadom.sk 

 

https://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://help.opera.com/Windows/10.50/sk/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2018 


