
Zásady ochrany osobných údajov 
Kto sme 

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zaslania 
objedaného tovaru a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v 
súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri 
objednaní si tovaru prostredníctvom internetového 
obchodu https://www.vinotekakolar.sk/ alebo iným vhodným spôsobom 
alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. 

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto 
údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním 
osobných údajov kupujúceho pre účely plnenie kúpnej zmluvy, pre účely 
jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností 
predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. 

 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Mário Kolár – 
MANA, so sídlom Zvončín 205, 91901 Zvončín, Slovenská republika, 
identifikačné číslo: 40083781, zapísaná v živnostenskom registri 
vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom: č. 207-16065 (ďalej 
len “správca”). 

 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Zvončín 205, 91901 
Zvončín, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: 
vinotekakolar@gmail.com, telefón: +421915505018 

 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame 

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas 
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 
(ďalej len “nariadenie”). 

Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinotekakolar.sk, na ktoré sa 
podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené 
osobám mladším ako 18 rokov. 

https://www.vinotekakolar.sk/


ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie 
objednaného tovaru a iných marketingových aktivít správcom voči 
Vašej osobe. 

 Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, 
telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií 
o objednávke a komunikáciu so zákazníkom ohľadom vybavenia 
objednávky). 

 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu 
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 
roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním 
osobných údajov (na tento účel spracovania). 

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy – 
prevádzkovateľ eshopového systému Webareal), Slovak Parcel 
Service s.r.o. (prepravná služba), PayPal (finančné služby). 

Súbory cookies 

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho 
mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre 
vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri 
pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. 

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na 
určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory 
cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení 
prehliadača. 

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše 
prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú 
platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť 
“zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z 
vášho účtu sú súbory cookies odstránené. 

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené 
dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné 



údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 
deň. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od 
správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo 
vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich 
spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných 
údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 

 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich 
osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá 
zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto 
odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov 
môžete odvolať na emailu vinotekakolar@gmail.com 

 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov 
bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného 
právo podať sťažnosť u dozorného úradu. 

 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich 
osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie 
je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. 

 Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinotekakolar.sk, na 
ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, 
nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov. 

Aké práva máte nad svojimi údajmi 

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, 
môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, 
včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o 
vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme 
uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018 

 


