
Vážený klient, 

Spoločnosť Ing. Roman Jagelek, L. Svobodu 18, 08501 Bardejov, IČO: 50584375, DIC: 1122507738 

ďalej len „spoločnosť alebo prevádzkovateľ“ spracúva vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť služby 

na vysokej úrovni, vrátane efektívnejšieho využívania nášho klientskeho servisu, plnenia zákonných 

povinností a poskytovania informácií o našich novinkách, vrátane rôznych benefitov (pozri 

„Všeobecné obchodné podmienky“). Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných 

podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení (EÚ) 2016/679 [1], alebo Zákone č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov [2]. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov 

a transparentný postup pri poskytovaní informácií. 

 

 

 

1.    Zásady ochrany osobných údajov 

 

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, 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.  Vaše 

osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia. 

 

Účely spracúvania vašich osobných údajov 

 

E-shop 

Na účely spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vybavovania reklamácií  v 

tomto internetovom obchode spracúvame vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 

zmluvných strán a spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti. 

Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne 

doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. 
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Neposkytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú pracúvané na základe zmluvy alebo na splnenie 

zákonnej povinnosti spoločnosti by mohlo mať za následok nemožnosť uzatvoriť s vami zmluvný 

vzťah a poskytnúť vám naše služby. 

 

Marketing 

S cieľom podpory zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb, spracúvame vaše osobné údaje na 

základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (spoločnosti) formou zasielania marketingových 

ponúk, vrátane informovania o existujúcich zľavách a možných benefitoch. V prípade, že si neželáte, 

aby sme vaše osobné údaje spracúvali na priamy marketing, môžete také spracúvanie namietať 

kedykoľvek, u nás osobne alebo telefonicky alebo elektronicky. V každej zaslanej marketingovej 

ponuke bude uvedený jednoduchý spôsob, ktorým môžete také spracúvanie namietať. 

 

Účtovníctvo 

Na splnenie zákonnej povinnosti spracúvame vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a 

vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správu a fakturácia ceny za poskytnuté služby a tovary, 

spracúvanie účtovných a daňových dokladov a faktúr. 

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

Organizovanie súťaží 

S cieľom podpory predaja tovaru, spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby 

formou organizovania rôznych súťaží prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 

Za uvedeným účelom spracúvame nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v 

prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. 

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. 

  

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie 

alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); 

výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú 

prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), 

prevádzku informačných systémov (účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe 

oprávneného záujmu prevádzkovateľa).    

Vo veľmi špecifických prípadoch môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje s cieľom uplatňovania 

právnych nárokov. 

Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností spoločnosti sú spracúvané 

prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorému sú na tento účel vaše osobné údaje poskytované. 

Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí 

zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania 

zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov 
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upravujúcich daňové povinnosti. Osobné údaje spracúvané na účely marketingu budú uchovávané 

maximálne 1 mesiac po skončení účelu spracúvania. Vaše osobné údaje tiež spracúvame na účely 

plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

2.    Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane 

osobných údajov 

 

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 e-mailovej adresy info@marilyn.sk 

 

[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. 
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