
Ochrana osobných údajov e-shopu EMT Slovakia s.r.o.

Prevádzkovateľ stránky :

E.M.T. Slovakia, spol. s r.o.

Bratislavská 2234, 911 05 Trenčín

IČO: 34 152 792

IČ DPH: SK 2020173771

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro, Vložka č.: 1401/R

zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 z.z,z o ochrane osobných

 údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“). V súlade s týmto zákonom sa rozumie:

1.Vymedzenie pojmov:

-dotknutá osoba – kupujúci

-prevádzkovateľ internetového obchodu -predávajúci

2. Zoznam osobných údajov:

-Názov spoločnosti,sídlo spoločnosti,IČO, DIČ, IČ DPH,meno, priezvisko, email, telefonický kontakt

3. Účely spracúvania osobných údajov:

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH - vystavenie daňového dokladu

b) email, telefónny kontakt - kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) je nevyhnutné podľa

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov:

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH - na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o

účtovníctve v znení neskorších predpisov

b) email, telefónny kontakt 1rok po uskutočnení objednávky kupujúcim.

7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas,

aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie

uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť

pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť

dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným

údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania



osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle

8. Zber cookies

- Na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné

na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov

webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto

zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti

webových stránok.  Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu

budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti  spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových

stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti 

a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá 

neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať

obmedzenie spracovania,

- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude

v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo

z dôvodu plnenia zmluvy,

- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli  podľa Nariadenia porušené v

dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


