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pRAvNE Áxuov spnRcúverutn osogi.iYcH úoruov

Va§e osobné Údaje sPracúvame v súiao'e so zál<cncrn, !ba na základe orávnych základov prípadoch
ked':

je sPi-acűvanie cscbnrl'rh Údajov nevyhnutné pre sBlnenie zmluvy (naprklad kúpnej zmluvy) a vyste zmluvnou stranou, alebo ste nás poZiadali o vykonanre opatreiii pi-ec} i;zatvci.enír-n znrtL.:,,,;l
Alebo je sPracúvanie va§ich osobnych údajov nevyhnutné v rámci ná§ho oprávneného záujmu,
ktoré sledujeme a ním je Predov§etkym ponuka a pieoaj tovaru a siuZieb naéim zákazníkom
Áiebo sie né;'n uce|!l! Tá§ súhias na jeden. aiebo viaceie ueety. Tie móZu zahióat najmá óinnostisPojené s Ponukou tovarU sluZÍeb, a|ebo spracúvanie s cieit.llll plispóscbit pcnLtk!_j va§imoöakávaniam,

KATEGÓRIE PRÚEMCOV

Osobné Údaje mÓZu bY't Pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim t<ategóríám prfremcov;

Kuriérske a prepravné spoioóriosii
Poskytovateiia lT slui!eb
Advokátske a právne kancelárie
Znalcr a súdnli znalci
lnkasné spoloönosti a exekútori
§údy a orgány óinné v trestnom konaní
Uötovné kaneelárie, auCítori a daóovP poradcovia

DOBA U§eHoVÁVAr.Jn osGBNYcH Úoruov,

V PríPade Blnenie zmluvY budeme va§e osoi;ilé Úceje spi,ecrir:at oo dobu, poöas ktorej trvá zmiuvn!vztah, vrátane záruky a reklamaónlch podmienok
v prípade plneníe zákonnej povinnosti, budeme va§e osobné údaje spracúvat po dobu, t<torú námukladá zákon, V PríPade zákona o úötovníctve, zákona o DpH a pod. möie byt lehota ]_o rokov,

VA§E PRÁVA AKO DOTKNUTÍCH OSOB

Pri sPracúvanÍvaéich osobnllch údajov sme prlpraveny vykonáva{ ilaöe pr.áv=.

Máte Právo na PrístuPu k svojim osobnlch údajov, ako aj právo vedíet na aky úöel sú spracúvané,kto sú prfremcovia va§ich osobnych úoájov, axá je oooa óöá.uu"niu.
fu'láte Právo na oBravu, Pokiai'sú va§e oscbnú úca,;e n"správne aiebo sa zmenili, kontaktu_ie nás,opravíme ich,
Máte Právo na v.imaz osobnych údajov, pokial'sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ák sÚ va§e cecbné Úoaje snracúvané na základe súl^rlasu, máte právo ho kedykolVek svoj stjhlasodvoía{, bez toho, aby to maio vpiyv na zákonnost spracúvania zaiozeriéíio na súhiase ttdelenompred jeho odvolaním"
Máte Právo na obmedzenie sPracúvania, pot<íaí' sí Zeláte buderne údaje spracúvat iba na;iaj i,.utnejé!e zá ko n né dövocjy, a lebo vöbec.
Máte právo namietat a autornatÍZované inclivicjuáine rozho,jovanie, pckia!,zistíte, alebo si mvslíte,ze 1oto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s va§imi právami.
Máte Právo na Prenosnost Údajov, ak si 2eláte prenies{ ich k lnému prevádzko,ratelbvi, poskytnemevám ich v zodpoveciajúcom Íoi';-náie, a}rtctlt: nebudú br,ánit iné technické, alebo zákonné prekáZky.
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WEB:

lNFoRMÁclE o sPRACÚVANí osoBtrtYcH Úoruov

\i ^,i.,;^l^^+i ^^ ^^.^^,i.,^^í* ^^^x^"';^h ,',l^;^,. \l:* ,, -*.,^l^ Xl 4 a 
^l^-i^!^^i^ -,,-A^^l,^\^v Juv|§lV5Ll §v §lJloUuvdllllll U§LrtJllyu|| uu(lJVV_ vdlll v állly§l9 Ul. 1; l\dl|cluül!ld trullJl.J§^9l lL,

pariameniu a Rady EŰ 2arc/679 (GDPR) z27" apríla 2016 oochrane f5lzickych osöb pri

^,^,,-_,1.,*.^a ,-_!_._.a_l. _i_j-:-_ a i .§pliruuViJlll U!'OUíl}iL,rl uuajOV a VOlílOíIl $_}()ílyL}e taKycnI_(] uaa.|oV" íJosKyLuJeme nasleoUJUOe

informácie"

KTO JE PREVÁDZKOVATEL

Prevádzkcvate |'om,

spoioónost

übchodné meno;

Sídio:

iÓ0;

l,+aa1,,yAil:,A^l,, ^ ^,^^+,i^Al,\, ^^-^^,i,,^^i^ ",^:;^L ^^^h_,i^h .',A^-,^.

^LUl 
y ,JI Ult ut/Ely d Pl voLl llru^y öPlclUt]Vdl llc! vd§lUl l U§UUll_Vul I uuoJUv j9

jOV|&Fi+H, s,r.o.

Vodná 806/21,946 52 lmel'

36559598

ROZSAH oSOBNvcH Úoruov

í\4inimalizujeme rozsah osobnych údajov ktoré spi,acúvame. tak aby postaóovali na kvalitné
splnenie sluZieb, ktoré od nás oóakávaie, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme
chránili na§e oprávnené záujmv, Spracúvame ako osollné údaje na§ich zákazníkov, ako aj osobné
uoale na§lch potenclalnYcn Za(aznixov. Ktorl nam na to oall Suhlas. soracuvame tleto Kategorle
^^^L^,1^L ,i j^i^.,,
UöUUl lytJl i uUdrUV"

Zák|adné údaje, ktorymí sú vaée meno a pr!ezr.;isko, adresa b},rJ!iska, pr,íparlne !ÖO, ek ste
podnikatel' - fyzická csoba (iivnostníx).
Kontaktné údaje, ktorymi sú Vá§ e-mail, telefónne öíslo, alebo kontaktná adresa,.
Záznamy e-mailovej prípadne inú komunikáciu s vami v elextronicxej, alebo písomnej podobe.
Transaköné ridaje, predov§etkfm informácie o va§ich plat|ráeh a p!atobnlch metótJach.

iJLt-Lí §rHALUvAN lA U5Utji\ YUFj U UAJt,v

Va§e osobné Údale spracúvame predov§etkym pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, Ktorych

predmetom je dodávka ná§ho tovaru a sluZieb, Táto óinnost zahíha predov§etkym, prúem

a spracovanie otljednávok. vystavovanie fakitjr a t_lariovye h c]okIacJov. evidencir_t olatieb.

cdosielanie tovaru na zvo|enú adresu pod.

Pre riadne splnenie si v§etkych zákonnych povinností, spracúvame osobné úoaje aj pre úóely

vedenie ÚÖtovnictva, správy registratúry, öi vybavovania reklamácií a staZností, V niektorych
prÍpadoch je potrebné osobnú údaje spracovat aj na úöely súdnych sporov a mimosúdneho
vyrná hania poh l'adávok



Rovnako tieZ právo podat staZnost dozornému orgánu, ktorym je Úrad pre ochranu osobnych

údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraniöná !2,82a 07 Bratislava 27, S]ovenská republika,

lÖO: 36 a6422O,te!. ö.: +42!23237322a, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÖZETE SVOJE PRÁVA UPLATNlT

Va§e práva mözete uplatnit píscmne na adrese Vodná BO6i2! 946 52 lmel'

Na va§u Ziadost odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zloZitosti, alebo velkého poötu

iiadosií sme oprávnen,ú túio lehotu preOÍZi{ o ci'al§íeh 60 dní. Pokia!'kiomu döjde brr_rdeme Vá-s

o tom, aj o dövodoch informovat.

Ak bude ale va§a Ziados{ zjavne neodövodnená, aiebo opakovaná, sme oprávnen5l úötovat si
primeran! administratívny poplatok na pokrytie náklado,1spcjenych s poskytnutím tejto sluZby.




