
PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY  

V súvislosti s  
(1) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  
osobných  
      údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), 
(2) smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680, 
(3) zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov. 

 
I. Základné ustanovenie 
(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je: 

     Názov/Obchodné meno: Ing. Ján Šramka TOP SERVICE 

                       Adresa sídla: Štúrova 19, 949 01 Nitra 
                                       IČO: 41437021 

(ďalej len: „prevádzkovateľ“). 
 
(2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 

                       Adresa: Štúrova 19, 949 01 Nitra 
Tel.:/Mobil: 0903 697256 

e-Mail: preklad@top-service.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. 
 
 (4) Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.  

Meno, Priezvisko: Ing. Ján Šramka 
Tel.:/Mobil: 0903 697256 

e-Mail: preklad@top-service.sk 

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 
(1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré 
prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. 
(2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 
(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) 
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní služieb súvisiacich s nakúpeným tovarom a službami  
(najmä pre zasielanie oznamov, zmien, záruk a alternatívnych riešení) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f)  
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných 
oznamov a newsletterov) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Váš súhlas so spracovaním pre účely Vernostného programu (najmä pre poskytovanie benefitov) podľa GDPR 
ods. 1 písm. a) 

 
(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, kontaktné údaje), 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, 
vedenie vernostného programu a poskytovanie benefitov. 

 
 
(3) Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle 
GDPR čl.22. Toto rozhodovanie slúži len na rozhodnutie aká cielená reklama sa Vám zobrazí. Toto rozhodnutie 
nemá pre dotknutú osobu právne účinky a teda netreba jej súhlas na spracovanie. 

 


