Ochrana osobných údajov

MB

Osobné údaje
č

ž

ľ

Ú elom spracovania osobných údajov je ich vyu itie na plnenie spotrebite skej zmluvy, ktorú
predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode. Táto

ľ

ň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov

spotrebite ská zmluva je zárove
kupujúceho.

ž

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou po iadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope

š

ž

ž

predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne v etky po adované osobné údaje predávajúcemu, mô e

ť za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

to ma

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona

č. 18/2018 o ochrane
ľ

osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebite skej zmluvy.

ž

Predávajúci spracúva be né osobné údaje kupujúceho.

č

Osobné údaje kupujúceho sú v informa nom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10

ž

ť aktualizovať osobné údaje cez kontaktný

rokov. Kupujúci má právo a mo nos

ž

formulár na

ť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté

webovej stránke. Osobné údaje mô u by

č

č

č

č

tretím stranám – doru ovacím spolo nostiam (kuriérom) a spolo nosti, ktorá spracúva ú tovné

ňujú.

doklady. Osobné údaje kupujúceho sa nezverej

Osobné údaje
ž

ť osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie

Predávajúci mô e spracúva

ľ

newslettra alebo e-mailov o novinkách, z avách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho

č

súhlasu kupujúceho. Pre tento ú el predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno,
priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na

č

ž

ľ

ť napríklad odoslaním správy

marketingové ú ely, svoj nesúhlas mô e kupujúci kedyko vek vyjadri
na e-mailovú adresu predávajúceho so

ž

žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje

č

ž nebudú zverejnené.

vyu ívané na marketingové ú ely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktie

ť od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa

Kupujúci má právo získa

ť prístup k takýmto údajom a tiež

spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získa

č

informácie na aký ú el sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné
údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú,

či existuje automatizované individuálne

ššie uvedených osobných údajov

rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vy

ž

kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci po iada,

š

€.

bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo vý ke 3

ž

ž

ť opravu alebo doplnenie neúplných osobných

Kupujúci mô e od predávajúceho po adova

ž žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo

údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci mô e

ž

ť spracúvanie osobných

obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci mô e aj namieta

č

údajov. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na ú ely archivácie (pre
splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie

č

ú tovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci
ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho

žiadať o vymazanie osobných údajov,

žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci

ť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť

namieta správnos

ť osobných údajov. Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré

správnos

poskytol predávajúcemu, v

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

ť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky

Kupujúci má právo prenies

ž

mo né.

Osobné údaje
ť

č

Kupujúci má právo namieta , ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na ú ely priameho marketingu.

ž

ť

č

Rovnako mô e namieta , ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na ú ely oprávneného záujmu
predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení,

že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
č

ššie uvedené

ochranu osobných údajov návrh na za atie konania o ochrane osobných údajov. Vy

ť

č

informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vz ahov (t.j. ú ely budúceho

ž

nákupu alebo napríklad vy iadanie dopytu, cenovej ponuky

či informácií o tovare a službách

predávajúceho).

Cookies
ľ

č ť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na

S cie om zabezpe i

ďaka ktorým si internetový obchod môže

zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, v

č

na ur itý

ľ

čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk,

ť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na

ve kos

ž

ľ

zapamätanie si pou ívate ských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu

č

internetového obchodu, prípadne na marketingové ú ely.

ž

š

ž

ť a prípadne internetový

Kupujúci mô e v etky súbor cookies ulo ené v jeho zariadení vymaza

č vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude

prehliada

š

ť manuálne

kupujúci pri opakovanej náv teve internetového obchodu pravdepodobne musie

ť niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia

upravova

ť funkčné.

by

Newsletter
š

Prihlásením do newslettra náv tevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na

č

marketingové ú ely.

ľ

ľ

ňo Ftáčniková – MARY

Odosielate om a spracovate om osobných údajov je Mgr. Mária Hra
BIRDIE, Rovniankova 13, 85102 Bratislava,

ČO 52 870 073.

I

ľ

Odosielate pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona

č. 18/2018 o ochrane

osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

ľ

ž

š

š

Odosielate spracúva be né osobné údaje náv tevníka. Osobné údaje náv tevníka sú v

č

ľ

š

informa nom systéme odosielate a uchovávané do doby, kým sa náv tevník neodhlási z odberu

š

č

newslettra. Ak náv tevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové ú ely, svoj nesúhlas

ž

š

ľ

ť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu

mô e náv tevník kedyko vek vyjadri

ľ

odosielate a so

žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové

č

ž nebudú zverejnené.

ú ely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktie

š

ž

ť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom. Návštevník má

Náv tevník má právo a mo nos

ť od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v

právo získa

č

ľ

š

ť prístup k takýmto údajom a tiež

informa nom systéme odosielate a. Náv tevník má právo získa

č

informácie na aký ú el sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné
údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú,

či existuje automatizované individuálne

rozhodovanie vrátane profilovania.

ššie uvedených osobných dajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované

Prvé poskytnutie vy

š

ž

poskytnutie osobných údajov, o ktoré náv tevník po iada, bude spoplatnené ako administratívny

š

€.

poplatok vo vý ke 5

š

ž

ľ

ž

ť opravu alebo doplnenie neúplných osobných

Náv tevník mô e od odosielate a po adova

š

š

ž žiadať vymazanie jeho osobných údajov

údajov, ktoré sa týkajú náv tevníka. Náv tevník mô e

š

ž

ť spracúvanie

alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Náv tevník mô e aj namieta
osobných údajov.

Newsletter
š

ľ

š

Náv tevník má právo, aby odosielate obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak náv tevník

ť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť

namieta správnos

ť osobných údajov.

správnos

š

ť osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v

Náv tevník má právo získa

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť
ľ

ž

tieto osobné údaje inému prevádzkovate ovi, ak je to technicky mo né.

š

Náv tevník pri podozrení,

že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
č

na ochranu osobných údajov návrh na za atie konania o ochrane osobných údajov.
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