Ochrana osobných údajov Internetový
obchod https://www.pradloiva.sk/ patriaci
spoločnosti VAKATO-IT s.r.o.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný
oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
číslo telefónu a mailovú adresu. Prípadne inú adresu na účely doručenia prípadne
fakturácie.
2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje
osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia
predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s
kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie
daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky
a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia
na internetovom obchode https://www.pradloiva.sk/ realizovanie marketingových aktivít,
informácií o novinkách a akciových ponukách.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich
žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších právnych predpisov a zároveň v súlade s vyhláškou EU
2016/679 (ďalej len GDPR). Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných
údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu
https://www.pradloiva.sk/ pri registrácii na internetovom obchode
https://www.pradloiva.sk/ alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj
súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na
internetovom obchode https://www.pradloiva.sk/, aby predávajúci spracoval a uschovával
jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho
týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo
svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas
na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a GDPR bude predávajúci ako
prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho
bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho
bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie
osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov o ochrane osobných údajov a GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával
jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri
činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a
akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do
splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu
spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so

spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu.
5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web
stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ a GDPR osobné údaje
bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 2. týchto všeobecných obchodných
podmienok.
7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ a GDPR zabezpečí,
aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na
ktorý boli zhromaždené.
8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ a GDPR bude
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje ZnOOÚ a GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebude obchádzať.
9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
9.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
9.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a
právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa
ZnOOÚ a GDPR, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť
poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť
ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 25.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

10.1.
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal
jej osobné údaje na spracúvanie,
10.2.
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
10.3.
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
10.4.
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie,
10.5.
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
10.6.
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím
času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu
kupujúceho.
11. Právo kupujúceho podľa bodu 25.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená
ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči
12.1.
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
12.2.
využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
12.3.
poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho
marketingu.
13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov
alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci
má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou
od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti
kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude
mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje
kupujúceho v lehote podľa bodu 25.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje

za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom
kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
15.1.
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis
kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
15.2.
u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto
žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov.
17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca.
18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9., 10. 1/, 3/ až 6, a bodu 12. až 14. vybaví predávajúci
bezplatne.
20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo
výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených
so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 19. a 20.
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 11. predávajúci bez zbytočného odkladu
písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ a v súlade s GDPR
spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 2. týchto podmienok
prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, Bratislava 821 04
IČO: 35 834 498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.
26367/B
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje
osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách
na účely doručenia tovaru podľa bodu 25.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto
tretích strán:
Slovak Parcel Services s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivánka pri Dunaji 900 28
IČO: 33 329 217
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje
osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách
na účely doručenia tovaru podľa bodu 25.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto
tretích strán:
IN TIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivánka pri Dunaji 900 28
IČO: 31 342 621
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje
osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách

na účely doručenia tovaru podľa bodu 25.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto
tretích strán:
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.
803/S
Na spracovaní osobných údajov prípadne ich časti spolupracuje predávajúci aj s:
Bohemiasoft s.r.o.
Sídlo: Rudolfovská tr. 247/85, České Budějovice 370 01, Česká Republika
IČO: 28 090 403
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka
16675
Prevádzkujúci vyhlasuje, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a o zrušení smernice
95/46/ES za účelom spracovania daňových dokladov v Redakčnom systéme Webareal
v zmysle zmluvy o prenájme CRM a hostingu pre VAKATO-IT s.r.o.
Ringier Axel Springer SK, a.s.
Sídlo: Prievozská 14, 821 09 Bratislava4
Registračné číslo: 51 251 761
Propagácia produktov, sledovanie štatistík návštevnosti a predaja
Viac informácií nájdete viď. link:
https://www.ringieraxelspringer.sk/clanok/13/gdpr/

Google Ireland Limited
Sídlo: 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko
Registračné číslo: 368047
V rozsahu všetkých dostupných nástrojov spoločnosti Google najmä však:
- Google Search Console – za účelom lepšieho indexovania produktov a štatistík
- Google Analytics – za účelom vyhodnocovania návštevností, nákupov a nákupného
správania
- Gmail – e-mailová komunikácia
- Google+ - sociálna sieť od spoločnosti Google s možnosťou zviditeľnenia spoločnosti
prostredníctvom príspevkov
- Google AdWords – za účelom oslovenia potenciálnych a existujúcich zákazníkov
zverejňovaním reklám
- Google Maps – za účelom zobrazenia spoločnosti na Google mapách a ľahšej
identifikácie sídla, kontaktov a iných údajov pre zákazníka s možnosťou zadania trasy
do navigácie
Smartsupp,com, s.r.o.
Sídlo: Milady Horákové 13, Brno 602 00, Česká Republika
Registračné číslo: 03 668 681
Poskytovateľ aplikácie SmartSupp pre komunikáciu so zákazníkom prostredníctvom
chatového modulu dostupného zákazníkovi na webovej stránke https://www.pradloiva.sk/ za
účelom komunikácie so zákazníkom

Collabim s.r.o.
Sídlo: Okružná 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Brdějovice, Česká Republika
Registračné číslo: 05 711 151
Nespracováva osobné údaje okrem návštevnosti webovej stránky porovnávanie jej pozície
vzhľadom na iné webové stránky podobného zamerania s vyhodnocovaním vyhľadávaných
výrazov na Google.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook a Instagram)
Sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Registračné číslo: 462932
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: SA, Vložka č.: 6693/B

Veci, ktoré vy a iní robíte a poskytujete Facebooku.


Informácie a obsah, ktorý nám poskytujete. Zhromažďujeme obsah, komunikácie a ďalšie
informácie, ktoré poskytujete pri používaní našich produktov, napríklad keď si registrujete účet, keď
vytvárate alebo zdieľate obsah a keď si s inými posielate správy alebo s nimi komunikujete. Môže to
zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete (ako sú metaúdaje), napríklad miesto
vytvorenia fotky alebo dátum vytvorenia súboru. Môže to tiež zahŕňať to, čo vidíte prostredníctvom
funkcií, ktoré poskytujeme, ako je napríklad náš fotoaparát, aby sme mohli robiť veci, ako je
navrhovanie masiek a filtrov, ktoré by sa vám mohli páčiť, alebo vám poskytovať tipy pre používanie
režimu na výšku. Naše systémy automaticky spracúvajú obsah a komunikácie, ktoré poskytujete vy aj
iní, na analýzu kontextu a toho, čo obsahujú, na účely opísané nižšie. Prečítajte si viac o tom, ako
môžete určovať, kto môže vidieť veci, ktoré zdieľate.
 Údaje s osobitnou ochranou: Môžete sa rozhodnúť poskytnúť v poliach profilu alebo životných
udalostiach na Facebooku informácie o svojom vierovyznaní, politických názoroch, o tom, kto vás
„zaujíma“ alebo o svojom zdraví. Na tieto a ďalšie informácie (napríklad o rasovom či etnickom
pôvode, filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch) sa podľa práva EÚ vzťahuje osobitná
ochrana.
 Siete a spojenia. Zhromažďujeme informácie o ľuďoch, stránkach, účtoch, hashtagoch a skupinách,
s ktorými ste v spojení, a o spôsobe vašej interakcie s nimi v našich produktoch, napríklad informácie
o tom, s ktorými ľuďmi komunikujete najčastejšie, alebo o skupinách, ktorých ste súčasťou.
Zhromažďujeme aj kontaktné informácie (ak sa ich rozhodnete nahrať, synchronizovať alebo
importovať zo zariadenia, napríklad adresár, výpis hovorov alebo história SMS správ), ktoré
používame na účely, ako je pomáhať vám a iným ľuďom nájsť ľudí, ktorých možno poznáte, a na
ďalšie účely uvedené nižšie.
 Vaše používanie. Zhromažďujeme informácie o tom, ako používate naše produkty, napríklad
informácie o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým ste v interakcii, o funkciách, ktoré
používate, o akciách, ktoré vykonávate, a o čase, frekvencii a trvaní vašich aktivít. Zaznamenávame
napríklad, kedy používate naše produkty a kedy ste ich použili naposledy, a ktoré príspevky, videá a
iný obsah si prezeráte v našich produktoch. Zhromažďujeme aj informácie o tom, ako používate
funkcie, ako je napríklad náš fotoaparát.
 Informácie o transakciách vykonávaných v našich produktoch. Ak používate naše produkty
na nákupy alebo iné finančné transakcie (napríklad keď urobíte nákup v hre alebo
poskytnete darcovský príspevok), informácie o danom nákupe alebo transakcii zhromažďujeme.
Zahŕňa to platobné údaje, napríklad číslo vašej kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie údaje o kartách,
ďalšie informácie o účtoch a totožnosti, fakturačné, doručovacie a kontaktné údaje.
 Veci, ktoré robia iní, a informácie, ktoré o vás poskytujú. Získavame a analyzujeme aj obsah,
komunikácie a informácie, ktoré poskytujú iní ľudia, keď používajú naše produkty. Môže to zahŕňať
informácie o vás, napríklad keď iní zdieľajú alebo komentujú fotku, na ktorej ste, keď vám pošlú
správu alebo keď nahrajú, synchronizujú alebo importujú vaše kontaktné informácie.

Kompletné znenie viď. link: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Heureka Shopping s.r.o.
Sídlo: Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00
Registračné číslo: 02 387 727
Propagácia produktov, sledovanie štatistík návštevnosti, predaja, oslovovanie zákazníkov na
spätnú väzbu hodnotenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom e-mailu
MINET s.r.o. (NajNákup)
Sídlo: L. Svobodu 552/46, 976 32 Badín
Registračné číslo: 44 325 894
Propagácia produktov, sledovanie štatistík návštevnosti, predaja, oslovovanie zákazníkov na
spätnú väzbu hodnotenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom e-mailu
Inspigroup s.r.o. (Glami)
Sídlo: Újezd 450/40, Praha 1, 118 00
Registračné číslo: 44 325 894
Propagácia produktov, sledovanie štatistík návštevnosti, a predaja
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Sídlo: Atlanta, Georgia, USA
Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje do krajiny USA, prostredníctvom
zasielania e-mailov na uvedenú e-mailovú adresu pomocou aplikácie MailChimp na
zasielanie e-mailov, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a
MailChimp, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite
5000, Atlanta, Georgia 30308, USA, ktorá sa zúčastňuje a potvrdila dodržiavanie pravidiel
EU-U.S. Privacy Shield Framework a Swiss-U.S Privacy Shield Framework. Viac
o podmienkach spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti prevádzkujúcej
MailChimp nájdete na ich webovej stránke:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
RINK s.r.o.
Sídlo: 90841 Šaštín-Stráže, U Vulgana 904
Registračné číslo: 36 265 993
Za účelom spracovania účtovných podkladov
6. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu
dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ
môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj
účet“.
7. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s
týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami na ochranu osobných
údajov v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
8. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak
kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), 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 znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a o pravidlách ochrany osobných údajov
podľa zákona 18/2018 Z.z. v neskoršom znení a súčasne s vyhláškou EU 2016/679
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov
nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne
uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v
ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke
https://www.pradloiva.sk/
11. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť
na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie
dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti
spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane
profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ
vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky
možné.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe
prostredníctvom e-mailovej adresy: info@vakato.it
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
1. prostredníctvom e-mailovej adresy: info@pradloiva.sk s uvedením textu „GDPR – odvolanie
súhlasu“ do predmetu správy alebo
2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlasu“ na obálke.

