SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Sme radi a vážime si to, že ste našimi zákazníkmi. Preto by sme vás radi informovali o tom , prečo je pre
nás Váš súhlas potrebný . Ochrana dát a predovšetkým osobných údajov, Vás ako kupujúcich, je pre nás
veľmi dôležitá. Robíme všetko preto, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí a boli v spracovávané v súlade
so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti
spracovania osobných údajov .
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri objednávkach a pri registrácii
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VONA Nitra s.r.o., so sídlom Rastislavova 16,
949 01Nitra, IČO 46470310 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa,
Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť BQR“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok
uvedených nižšie. Spoločnosť BQR vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Jozefa
Tomášeka, e-mailová adresa dpo@bqr-eshop.sk, telefónne číslo 0903 442 304 (kontakt na
recepciu, ktorá vás prepojí). Spoločnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a eshopu
umožňuje klientom a zákazníkom registráciu do systému. Cieľom registrácie do systému je
podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Registrácia v
systéme spoločnosti vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných
nákupov (pozri „Všeobecné obchodné podmienky“) vybrať si z viacerých zjednodušených foriem
nákupu poskytovaných registrovaným členom (ďalej len „účel spracúvania osobných údajov“).

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti
spracovania osobných údajov,
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám
vyjadrujem súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v DAAD Žiadosti o poskytnutie
podpory v rámci Programu výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch so Slovenskou
republikou a v priložených prílohách, za účelom administrácie projektov do uplynutia piatich
rokov po skončení realizácie projektu.
- hodnotiteľom projektov, a to na účely hodnotenia projektov.
Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby
nebola podaná.
METALSHOP.CZ, s.r.o., so sídlom: Bystřice, Bystřice 174, 73995, IČO: 28574699, e-mail:
sklad@metalshop.sk, Tel: +420 228 885 606, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“),

ako predávajúci a správci Vašich osobných údajov musíme robiť, aby sme si riadne plnili svoje povinnos
nielen voči Vám, ale aj voči štátu a jeho orgánom. K spracovaniu všetkého potrebujeme niektroé Vaše
osobné údaje, ktoré v rámci plnenia svojich povinnos spracovávame.
Neoddeliteľnou súčasťou správneho spracovania je vzájomná spolupráca a transparentnosť. Práve v jej
záujme by sme Vás radi informovali o spracovaní samotnom, a ďalej o Vašich právach.
1. ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA
Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za týmito účelmi:
•

zaistenie vybavenia objednávky;

•

zaistenie doručenia tovaru;

•

plnenie práv vyplývajúcich z vadného plnenia, či náhrady škody;

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami a ďalej aj plnenie
zákonných povinnos vyplývajúcich najmä zo zákona o ochrane spotrebiteľa a občianského zákonníka.
2. KATEGÓRIA DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Za účelom vybavenia Vašej objednávky, zaistenia doručenia tovaru a plnenia ďalších práv súvislých
budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko, poprípade názov, telefónne číslo a e-mail, vo vzťahu k
Vami zvolenej dodacej adrese, názov ulice a číslo popisné, mesto a poštovné smerovacie číslo a vo vzťahu
k Vami zvolenej fakturačnej adrese rovnako, ako Váš názov, názov ulice, číslo popisné, mesto a poštovné
smerovacie číslo, ďalej IČO a poprípade DIČ.
3. PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDANIE DO TRETÍCH ŠTÁTOV
Vaše osobné údaje nepredávame ani nesprístupňujeme trre m osobám. Výnimkou z vyššie uvedeného je
iba prípadné predanie štátnemu orgánu, ktorý nám ukláda zákon (napr. Polícii SR) a ďalej predanie
osobám, ktoré pre nás poskytujú služby súvisejúce s naplnením účelu podľa bodu 1 tohto súhlasu.
Konkrétne budú osobné údaje pre oblasť automa ckého doplňovania údajov pri Vašich objednávkach a
prípadného zasielania informacií o našich produktoch a novinkách o našej spoločnos predávane a
spracovávané spoločnosťou next CRE s.r.o., so sídlom Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO:
29396239, poprípade osobami spolupracujúcimi s touto spoločnosťou.
Pokiaľ by sa v priebehu času čokoľvek zmenilo, budeme Vás o každej zmene informovať prostredníctvom
Vami uvedeného e-mailu.
Osobné údaje nepredáme do žiadnej tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii, ktoré neposkytujú
odpovedajúcu ochranu osobných údajov.
4. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

V súvislos so spracovaním osobných údajov máte radu práv. Môžete nás kedykoľvek poštou alebo emailom požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú, máte právo na prístup
k týmto osobným údajom a informáciam o nich. Máte právo na opravu nepresných alebo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
Môžete nás keddykoľvek požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod,
alebo pokiaľ je preto daný dôvod o obmedzení spracovania týchto osobných údajov. Máte právo na Vaše
osobné údaje a na ich prenos inému správcovi.
Osobné údaje spracovávané férovo a transparentne. Pokiaľ by ste však mali za to, že tomu tak nie je,
máte vždy právo obrá ť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Všetky informácie, ako aj kontakt,
nájdete na internetových stránkach: h ps://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html
5. ĎALŠIE SPRACOVANIE
Vaše osobné údaje sme obdržali iba od Vás.
Osobné údaje, ktoré potrebujeme pre spracovanie, ktoré od nás vyžaduje zákon, nám poskytnúť musíte.
Takisto nám musíte poskytnúť osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinnos plynúcich z uzatvorenej
zmluvy.
Osobné údaje budú spracovávané iba no dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje, ktorých spracovanie
vyžaduje zákon spracovávame na dobu, na ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z
uzavretej zmluvy a ďalších súvsejúich práv a povinnos budeme uchovávať len na dobu, na ktorú budú
mocť byť eto súvisejúce práva a povinnos vymahateľné u súdu.
Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bez odkladu likvidované.
6. ZÁVER
Potvrdením vo forme zaškrtnu m príslušného poľa o súhlase so spracovaním osobných údajov,
potvrdzujete, že ste si túto informáciu prečítali, prevzali a je Vám zrozumiteľná. Pre podpisom (ale
samozrejme aj kedykoľvek po ňom) sa neváhajte na čokoľvek ohľadom Vašich osobných údajov opýtať.

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pri objednávkach a pri registrácii

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BQR s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 636/29,
90031 Stupava, IČO 45892920 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť BQR“), ktorá spracúva osobné údaje za
podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť BQR vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu
Jozefa Tomášeka, e-mailová adresa dpo@bqr-eshop.sk, telefónne číslo 0903 442 304 (kontakt na
recepciu, ktorá vás prepojí). Spoločnosť prostredníctvom svojej webovej stránky a eshopu
umožňuje klientom a zákazníkom registráciu do systému. Cieľom registrácie do systému je
podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Registrácia v
systéme spoločnosti vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných
nákupov (pozri „Všeobecné obchodné podmienky“) vybrať si z viacerých zjednodušených foriem
nákupu poskytovaných registrovaným členom (ďalej len „účel spracúvania osobných údajov“).

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v
Nariadení[1] alebo Zákone o ochrane osobných údajov.[2] Spoločnosť ako prevádzkovateľ má
zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť
oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, najmä zodpovedná osoba, ktoré ich spracúvajú na základe
pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo
zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na
predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku
bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade
s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej
sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov spoločnosť ako prevádzkovateľ,
spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.
V rámci registrácie do systému sú spracúvané vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel na
základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.
Osobné údaje poskytnuté pri registrácii do systému alebo pri vypĺňaní objednávky sú využívané
na uzatvorenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov

aspoň pri vypĺňaní objednávky, spoločnosť nemôže s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste
jednou so zmluvných strán.
S cieľom podpory maloobchodného obratu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb
spracúvame Vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, formou
vyhodnocovania Vášho nákupného správania (profilovanie).
Vaše osobné údaje v súvislosti s členstvom v BONUS klube sú spracúvané prostredníctvom
sprostredkovateľa WORDPRESS/Woocommerce. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté
zmluvy so svojim sprostredkovateľom, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných
údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
3. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť BQR spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru
nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa,
údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum
pripísania úhrady na účet spoločnosti BQR), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov
uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení
reklamácii, (iii)
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom
e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BQR je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom
e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade
vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti BQR.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:



kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi,
ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo
sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti BQR.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia
záručnej lehoty na dodaný tovar.
1.

Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť BQR spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BQR je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v eshope a prevádzky e-shopu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
1.

Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť BQR spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník
sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BQR je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti
zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
1.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti BQR

Spoločnosť BQR spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti BQR nasledovné údaje:
údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje
potrebné na podanie žaloby spoločnosťou BQR, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti BQR,
údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v
súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti BQR.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym
základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných
údajov spoločnosťou BQR je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti BQR.
Oprávneným záujmom spoločnosti BQR je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti
nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti BQR.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:


súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní
poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas
ktorej môžu byť voči spoločnosti BQR uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť
môže uplatniť svoje vlastné nároky.
1.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti BQR

Spoločnosť BQR spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až e) na účely plnenia zákonných
povinností spoločnosti BQR.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o
účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane
spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou
BQR je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou BQR.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:


daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.Práva dotknutej osoby
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak
ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili,
aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné
údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť
vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje.
Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné
alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli,
na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov,
ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo
zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety
a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
1. a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d). Príslušné právne predpisy
[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.
Čo je súbor cookie?
Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa
ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.
Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť
obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo
oveľa zložitejšie.
K čomu sa cookies používajú?
Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich
mobilných aplikáciách používame tieto cookies:
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli
vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby),
používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola
nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod
zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované.
Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho
internetového obchodu.
Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho
vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom
spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o
osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi,
resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto
nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky
navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov
môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám
považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies
spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).
Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať
Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari,
Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu
údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať.
Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie
niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete
používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím
analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového
obchodu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
E-shop RYBA Košice spol. s r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb, zastupujúcich
obchodných partnerov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov
za účelom realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru a na plnenie pracovných
povinností alebo funkčných povinností podľa § 78 odseku (3) zákona č. 18/2018 Z. z.
Zaškrtnutím políčka □ ako dotknutá osoba udelíte súhlas prevádzkovateľovi RYBA Košice spol.
s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice so spracúvaním Vami poskytnutých osobných údajov
uvedených v registračnom formulári e-shopu.
Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné. Bez poskytnutia Vášho súhlasu so spracúvaním
osobných údajov nie je možné vytvárať objednávky prostredníctvom e-shopu (v takom prípade je
možné objednávky zasielať štandardným spôsobom). Pre funkcionalitu e-shopu je potrebné
povoliť spracovanie „cookies“ (nastavením vo Vašom web prehliadači).
Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o
zrušenie konta do e-shopu. Doba spracúvania Vašich osobných údajov uvedených v
objednávkach však bude 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve).
Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané na území Slovenskej republiky. Za účelom
realizovania objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru, budú osobné údaje poskytnuté
spoločnosti CALMAR spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, s ktorou má spoločnosť
RYBA Košice spol. s r.o. podpísanú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Za účelom oprávnených záujmov RYBA Košice spol. s r.o. budú osobné údaje poskytnuté aj
materskej spoločnosti Tauris, a.s., s ktorou má spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. podpísanú
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Na základe písomnej žiadosti máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo na
ich opravu; právo žiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
právo namietať na spracúvanie svojich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov;
právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

