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INFORMAČNÝ SYSTÉM 

REGISTROVANÍ KLIENTI 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobrovoľnej registrácii, na základe 

súhlasu, dotknutej osoby na webovom portáli prevádzkovateľa. Používateľovi sa po 

registrácii zjednodušuje využívanie portálu, prehľadávanie a nakupovanie v e-shope, 

prípadne využívanie ďalších funkcií webového portálu.  

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a f) Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

V rámci registrácie používateľa: meno pre prihlásenie (e-mail), heslo pre prihlásenie. Osobné 

údaje potrebné pre doručenie tovaru: meno, priezvisko, email, ulica, mesto, PSČ, telefónne 

číslo.  

 

5. Dotknuté osoby: 

Osoby, používatelia, ktorý sa zaregistrujú do webového portálu prevádzkovateľa. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však 

po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať 

o zrušenie účtu v jeho nastavení.  

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Vývoj, výskumné, štatistické účely a zlepšovanie poskytovaných služieb. 

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  
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10. Kategórie osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 

 

11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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) 

 

 


