
Ochrana osobných údajov 

Na účely zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOú“) je Poskytovateľ poskytovateľom pri 

spracúvaní osobných údajov Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou  nepodnikateľom v zmysle 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) ZoOOú. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa vo 

vlastnom mene a v rozsahu údajov, ktoré sú požadované pri vypĺňaní Objednávky Rešerše, a to za 

účelom plnenia Zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako 

jedna zo zmluvných strán. Takéto spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na 

riadne plnenie Zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu, a preto sa na spracúvanie osobných 

údajov Objednávateľa v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) ZoOOú nevyžaduje jeho súhlas ako 

dotknutej osoby. 

Ak Objednávateľ pri registrácii zaklikne tlačidlo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje 

tým Poskytovateľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ZoOOú, aby tento spracúval jeho osobné údaje 

v rozsahu údajov uvedených v Objednávke aj na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie 

elektronických informácií o nových ponukách Poskytovateľa, o poskytovaných zľavách, výhodách a 

pod. Tento súhlas sa vzťahuje aj na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových 

informácii všeobecného charakteru v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo 

elektronickej pošty. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi na dobu troch rokov a 

Objednávateľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. 

Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v 

nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Objednávateľa o jeho platobnej karte. 

55. Objednávateľ zakliknutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol 

poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako 

dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení ZoOOú. Objednávateľ potvrdzuje, že bol 

Poskytovateľom pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o: 

a. identifikačných údajoch Poskytovateľa, 

b. účele spracúvania osobných údajov, 

c. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, 

d. ďalších informáciách potrebných pre Objednávateľa na zaručenie jeho práv a právom 

chránených záujmov, najmä, že 

1. Poskytovateľ osobné údaje Objednávateľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania 

spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov, a to najmä orgánom činným v 

trestnom konaní, súdom, správnym orgánom a pod., 

2. Poskytovateľ osobné údaje Objednávateľa nebude zverejňovať. 



Objednávateľ zakliknutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ čestne vyhlasuje, že 

Poskytovateľ ho oboznámil so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia 

§ 28 ods. 1 ZoOOú. V nadväznosti na uvedené má 

Objednávateľ právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať: 

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, 

b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOú a oboznámiť sa s 

postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal jeho 

osobné údaje na spracúvanie, 

d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 

e. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 

sú predmetom spracúvania, 

f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 

g. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči: 

a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

b. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho 

marketingu v poštovom styku, alebo 

c. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho 

marketingu. 

58. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s: 

a. ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZoOOú bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v 

týchto obchodných podmienkach. 

b. ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZoOOú zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali 

výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. 

c. ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZoOOú bude spracúvať osobné 


