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PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 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 Enprotech a.s., IČO: 47461845, so              
sídlom: Kukučínova 86/9, 040 01 Košice - mestská časť Juh, zapísaná v obchodnom registri             
vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1621/V (ďalej len:            
„prevádzkovateľ“). 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 
Názov: Enprotech a.s. 
Adresa: Kukučínova 86/9, 040 01 Košice - mestská časť Juh 
E-mail: katarina.bacinska@enprotech.sk 
Telefón: +421 907 531 162 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej          
fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je taká osoba, ktorú možno priamo či            
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné          
číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor ako aj údaje odkazujúce na jeden alebo viacero             
zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej        
alebo spoločenskej identity.  

4. Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými         
údajmi zodpovednej osoby sú:  
Meno a priezvisko: Mgr. Diana Šebestová, právnik 
E-mail: sebestova@osobnyudaj.sk 
Telefón: +421915 751 059 

 
2.   ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Ste mu poskytol/tla alebo osobné údaje, ktoré            

prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky: 
• meno a priezvisko, 
• e-mailová adresa, 
• poštová adresa, 
• telefón, 
• číslo účtu, 
• číslo občianskeho preukazu v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy. 

2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie            
zmluvy.  
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3.   PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
1. Právnym základom spracovania osobných údajov je: 

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
• splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre         

zasielanie obchodných podmienok a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre           

zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v              
spojení s § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z.Z., o elektronickom obchode a o zmene a                 
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach             
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.             
284/2002 Z. z., v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.  

2. Účelom spracovania osobných údajov je: 
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného           

vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné          
údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno/názov, adresa a           
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, 

• plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, 
• zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie dalších marketingových aktivít.  

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu       
v zmysle čl. 22 GDPR.  

 
4. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV 

 
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:  

• po dobu nutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi             
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. 

• po dobu, pokiaľ nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely             
marketingu, najviac však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.  

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.  
 

5.   PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:  
• podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, 
• spoločnosť GoPay podieľajúca sa na realizácii platieb,  
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti         

s prevádzkovaním e-shopu, 
• dopravné spoločnosti. 

2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích           
krajín alebo medzinárodnej organizácie. 
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6.   SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho           

môžu spracovávať i títo spracovatelia: 
• spoločnosť Shoptet prevádzkujúca eshop, 
• dopravné spoločnosti, 
• spoločnosť GoPay. 

 
7.  VAŠE PRÁVA 

 
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:  

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,  
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení           

spracovania podľa čl. 18 GDPR, 
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,  
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo           

e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.  
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa              

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

8.  PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia          
k zabezpečeniu osobných údajov. 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk         
osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírovým programom, heslom, šifrovaním         
dokumentov. 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. 
 

9.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že Ste sa          
oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany          
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach. 

 
 
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018. 
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