
Ochrana súkromia a osobných údajov GDPR 

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 

Ak ste našim, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné 

údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, 

zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

 TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 

 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ITIA s.r.o. so sídlom Tatranská 8, 974 11 

Banská Bystrica, Slovenská Republika, adresa elektoronickej pošty info@extrapaliveomacky.sk, 

telefón + 420908906322 (ďalej len "správca"). 

 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručenie Tatranská 8, 974 11 Banská 

Bystrica, Slovenská Republika, adresa elektoronickej pošty 

info@extrapaliveomacky.sk,telefón+420908906322 

 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

 ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 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"). 

  Prehlásenie 

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované 

platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: 

o budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to 

predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, 

o umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o 

ochrane osobných údajov a GDPR. 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto 

účelov): 

 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi 

Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné 

vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou 

požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu 

uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,  

o Vedenie účtovníctva 
 Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli 

zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 
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o Marketing – zasielanie newsletterov 
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate 

využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším 

zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše 

novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky. 

  V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom 

zaslanom e-maily. 

 Cookies 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke 

zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a 

prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo 

veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. 

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. 

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. 

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

 Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich 

uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

   Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového 

systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ 

dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka 

spokojnosti). Google -Analytics, Tatrabanka – bankové služby, Sprostredkovateľovi - prepravnú spoločnosť 

-GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. alebo slovenskej pošte výlučne pre účely identifikácie 

dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru prostredníctvom telefonického kontaktu a následné 

doručenie tovaru, MailChimp -zasielanie newsletterov 

  

  DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  

o 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). 

  Vedenie účtovníctva archivované 10 rokov. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

  

 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. 

  



 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 emailu 

info@extrapaliveomacky.sk 

  

 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. 

  

 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. 

  

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018 

 Súbory cookie 

 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé 

dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

 Čo sú súbory cookie? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom 

zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o 

vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia 

zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte 

opätovne uvádzať. 

 Ako používame súbory cookie? 

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie 

prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. 

 Ako kontrolovať súbory cookie 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke 

aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu 

prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však 

pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia 

a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

 Ako odmietnuť používanie súborov cookie 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina 

prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 

 


