VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všeobecné podmienky ochrany osobnzch údajov pre webové stránky www.ozonekocistenie.sk
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES („Nariadenie“)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („ZoOÚ“)
I.
Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť OzonEco cleaning s.r.o., so sídlom Čelkova Lehota 14, 018
16, Slovenská republika, IČO: 52778649, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č. 40489/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa pre poštový styk: OzonEco cleaning s.r.o., so sídlom Čelkova Lehota 14, 018 16, Slovenská republika
Telefónne číslo/ sms: +421948762262 E-mail: info@ozonekocistenie.sk
Web adresa: www.ozonekocistenie.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä
odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor
alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej,
kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
II.
Zdroje a kategórie spracovávanzch osobnzch údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol zákazník/ návštevník webovej stránky.
2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka/ návštevník webovej stránky nutné
pre plnenie zmluvy a/ alebo objednávky, a na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
III.
Zákonnz dôvod a účel spracovania osobnzch údajov
A. Objednávka tovaru/ Uzavretie kúpnej:
1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, adresa/
miesto podnikania, fakturačné údaje SZČO, bankový účet, e-mail, telefonický kontakt, adresa dodania tovaru,
ak je iná ako adresa bydliska. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.
2. Tovar ponúkaný na webových stránkach www.ozonekocistenie.sk nie je určený pre zákazníkov mladších
ako 18 rokov.
3. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
b) vybavovania reklamácií podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
c) vedenie účtovníctva prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
4. Účelom spracovania osobných údajov je:
a) uzatvorenie zmluvy, rokovanie o uzatvorení zmluvy, správy alebo zmene zmluvy na žiadosť dotknutej
osoby, vybavenie objednávky, uskutočnenie platby, dodanie tovaru, poskytnutie služieb, riadny výkon práv a
povinností prevádzkovateľa zo zmluvy, registrácia zákazníka za účelom využitia ďalších služieb súvisiacich s
objednávkou tovaru a uzavretím zmluvy; pri uzavretí zmluvy/ objednávky sú vyžadované osobné údaje, ktoré
sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre
uzavretie a plnenie zmluvy/ objednávky,
b) vedenia reklamačného konania a vybavovanie reklamácií na základe zákonnej požiadavky podľa zákonov č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi,
c) vedenie účtovníctva prevádzkovateľa na základe zákonnej požiadavky podľa zákonov č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve, č. 222/2004 o DPH a súvisiacich právnych predpisov.
5. Bez poskytnutia osobných údajov zo strany dotknutej osoby nie je možné zmluvu uzavrieť, zmluvu zo
strany prevádzkovateľa plniť, ani nie je možné zo strany prevádzkovateľa splniť si s tým spojené zákonom
uložené povinnosti.
B. Marketingová komunikácia s existujúcim zákazníkom:
1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: titul, meno, priezvisko/ obchodné meno, e-mail,
telefonický kontakt – existujúci zákazníci. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.
2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem: práca so zákazníkmi, propagácia noviniek v produktoch a službách
prevádzkovateľa po ich predchádzajúcom využití zo strany zákazníka.
3. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie informácií o novinkách v produktoch a službách
prevádzkovateľa (newsletter) a o marketingových akciách s cieľom podporiť predajnosť.
4. Newsletter nie je určený pre zákazníkov mladších ako 18 rokov.
5. Dotknutá osoba ako zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných
údajov.
C. Cookies:
1. Typy a zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracúvania: IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú
stránku, informácie o internetovom prehliadači návštevníka (typ a verzia), o jeho operačnom systéme,
nastavení jazyka a pod. Ide o kategóriu bežných osobných údajov.
2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem: Základné a správne fungovanie web stránky www.ozonekocistenie.sk,
funkčnosť web stránky zabezpečená prostredníctvom technických a funkčných cookies. Cookies
nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely a/ alebo
prostredníctvom ktorých by mohlo dôjsť k identifikovaniu konkrétnej osoby.
3. Účelom spracovania osobných údajov je základná funkčnosť web stránky www.ozonekocistenie.sk
sledovaná prostredníctvom cookies (analytický nástroj na monitorovanie webových stránok).
4. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať
aj informácie o Vašom mobilnom zariadení.
5. Ak chcete ovplyvniť cookies, ktoré budeme používať na Vašom prehliadači, stačí používať niektorý z
bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou
anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači
môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies,
znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.
IV.
Doba uchovávania osobnzch údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a k uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu
plynutia premlčacej lehoty podľa Občianskeho zákonníka v prípade spotrebiteľov a podľa Obchodného
zákonníka v prípade FO podnikateľov.
2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa po dobu 10
rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
3. Na účely marketingovej komunikácie uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, resp. pokiaľ
nenamietate proti spracúvaniu OÚ na tento účel.
4. Cookies spracúvame po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.
5. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobnzch údajov
1. Príjemcovia osobných údajov môžu byť sprostredkovatelia (externý účtovník, kuriérska spoločnosť), tretie
strany (advokát).
2. Kuriérska spoločnosť poskytujúca služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje dotknutej
osoby ako samostatný prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia,
ktorý vyplýva z osobitného z. č. 324/2011 Z. z.
3. Kuriérska spoločnosť neposkytujúca služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje dotknutej
osoby ako samostatný prevádzkovateľ z dôvodu plnenia zmluvy so zákazníkom (doručenie tovaru, ktoré si
zákazník zvolil prostredníctvo objednávkového formuláru) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
4. Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby ako sprostredkovateľ môže byť poverená aj spoločnosť
Webnode AG., Identifikačné číslo: CH-170.3.036.124-0, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švajčiarsko,
prevádzka Webnode CZ s.r.o., Hlinky 70, 603 00 Brno
Česká republika, emailový kontakt: info@webnode.cz, , ktorá prevádzkovateľovi poskytuje webové riešenia
spojené so zaistením riadnej prevádzky webových stránok.
5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo
medzinárodnej organizácii.
VI.
Práva dotknutzch osôb
1. Za podmienok stanovených v Nariadení má zákazník právo:
na prístup k OÚ,
- na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania OÚ
- namietať proti spracúvaniu OÚ (ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa e-shopu /na účely priameho marketingu/, zákazník má právo kedykoľvek namietať
proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov)
- na prenosnosť OÚ
- podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07
Bratislava 27, telefón: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).
VII.
Podmienky zabezpečenia osobnzch údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v
listinnej podobe. 3. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani
k profilovaniu.
4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s
podmienkami ochrany osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov
zverejní na svojej web stránke.
Tieto Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre webové stránky www.ozonekocistenie.sk
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2020.

