Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so
sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH:
SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka
č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.
Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia
výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie
daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade
právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej
osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
V
zmysle Zák.č.122/2013Z.z o
ochrane
osobných
údajov
prevádzkovateľ
internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym
spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám
okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská
pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu
potrebnom na doručenie tovaru.
Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže
zo svojej databázy.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie
(meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je
oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.
Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v
tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné
údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na
základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať



a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri
vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,








c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

