INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Beáta Vargová, Ivachnová 147,
Ivachnová 034 83. IČO 43875629. Tel. 0918 803 189, e-mail: ukmotry@gmail.com.
Prevádzkáreň: U kmotry, Podhora č. 11, Ružomberok, (ďalej len „predávajúci”)
vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov
alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ
informačných systémov (ďalej len „IS“). Právny základ spracúvania osobných údajov
dotknutých osôb: Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:
E–shop – predaj tovaru zákazníkom e–shopu,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu
Fotografie – propagácia zamestnávateľa…
Kategórie dotknutých osobnyých údajov: Bežné osobné údaje
Kategórie píjemcov osobných údajov: Zamestnanci, účtovník
Doba uchovania osobných údajov: 2 roky
Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli
získané z nasledovného zdroja:
– pri telefonickom alebo osobnom objednávaní tovaru od spoločnosti,
– pri objednávaní tovaru cez e-shop,
– pri vytvorení zmluvného vzťahu (zamestnanci – napr.: pracovná zmluva,
zmluva o vykonaní pracovnej činnosti…)
Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:
a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných
údajov,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a
článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne
alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o
ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie naplnenie spotrebiteľskej
zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto
internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre
spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho
je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie
osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci
neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za
následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

