
Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: 

EBAMA,s.r.o.,  Mníchova Lehota 407, 913 21, IČO: 44074174, DIČ: 2022587116, IČ DPH : SK2022587116 
dbá na ochrabu osobných údajov. Predávajúci spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom 
a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Predávajúci 
spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, 
pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo 
vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s 
platnými právnymi predpismi SR. 
 
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na 
účel uvedený v  obchodných a reklamačných podmienkach 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné 
účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa 
osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli 
zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. 

Kupujúci poskytne predávajúcemu  meno a priezvisko,  fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefonický 
a mailový kontakt.  

Kupujúci  je pred odoslaním objednávky oboznámený, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a 
nezameniteľným spôsobom oznámil:  

- svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok, 
- identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že 
tieto údaje sú uvedené v akceptácii, 
- účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, 
- že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska 
vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, 
adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou, 
- že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť 

Práva dotknutej osoby: 

V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od 
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak 
prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto 
osobným údajom a informácie o: 

a)    účele spracúvania osobných údajov, 

b)    kategórii spracúvaných osobných údajov, 



c)    identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje 
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to 
možné, 

d)    dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

e)    práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, 

f)    práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

g)    zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 

h)    existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 
ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä 
o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania 
osobných údajov pre dotknutú osobu.  

Dotknutá osoba (kupujúci) má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa 
prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii. 

Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za 
opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže 
prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej 
požiadavky. 

Predávajúci prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej 
krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytuje tretej strane len základné informácie 
k expedícii objednaného tovaru k zákazníkovy ako: meno a priezvisko, adresu dodania tovaru a 
telefonický kontakt. 

Spoločnosti s ktorými spolupracujeme pri dodaní tovaru : 

AQUATEC VFL,s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR, www.aquatec.sk 

Gluc PBS s.r.o., Orlovská 737/125, Ostrava-Heřmanice 713 00,ČR, www.jimky-plast.cz 

Tomáš Janušík - VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ, Místecká 330/460, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, 
ČR, info@bazeny-nadrze.cz  

Predávajúci prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 
profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 

Dotknutá osoba (kupujúci), ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej 
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.. 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:  
- spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na 
účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 
- využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v 
poštovom styku, alebo 



- poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho 
marketingu. 

 
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči 
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ 
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do 
jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že 
námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie 
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti 
dovolia. 
 
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u 
predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by 
malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na 
základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať 
predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej 
formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že 
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe 
preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho . Kupujúci nemá toto právo 
iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na 
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov 
alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel 
požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia 
na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. 
 
Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje 
právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou 
alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania. 
 
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom 
oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
 
Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných 
a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne 
ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky. 
 
Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne 
oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 
  

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, 
resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi 
nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami 
udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u 
daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). 

 

 

 

 


