
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Firma ELBE hockey, s.r.o.  kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov 

internetového obchodu https://www.elbe.sk/. 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ELBE hockey, s.r.o., 

IČO: 36434060, so sídlom Vrlíkova 1181/8, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len: 

„prevádzkovateľ“). 

Osobný údaj 

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. 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré 

prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše 

identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

Účel spracovania osobných údajov 

1. Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, 

prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a 

sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy 

(účtovné doklady). Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. 

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a 

povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri 

objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky 

(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a 

plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo 

strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších 

marketingových aktivít. Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook, 

Instagram. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to 

nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste 

s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté: 

1. prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia 

reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., DHL Group, 

GLS SK) 

http://www.petme.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/


2. verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požadované informácie v 

prípade kontroly 

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov 

príslušných spoločností a osôb. 

Obdobie spracovania 

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z 

dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej 

objednávky. 

Vaše práva 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte: 

 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 

 právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie 

spracovania podľa § 24 Zákona, 

 právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 

 právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 

 právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 

 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo 

email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa 

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

Úrad na ochranu osobných údajov  

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Podmienky zabezpečení osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k 

zabezpečeniu osobných údajov. 

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.  

Záverečné ustanovenia 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste 

oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového 

formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami 

ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 



3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 

osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú 

verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la. 

 


