Podmienky ochrany osobných údajov
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu
internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov
1.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1.

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť
Consultee, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
IČO: 47 443 537
IČ DPH SK2023882960
(ďalej len "správca").

2.

1.2.

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
Consultee, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava

1.3.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ
2.1.

3.

ÚČEL
3.1.

DÔVOD

SPRACOVANIA

OSOBNÝCH

ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
"nariadenie").

SPRACOVANIA

OSOBNÝCH

ÚDAJOV

Spoločnosť Consultee, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru
prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje
zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje
o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená

suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Consultee), (ii) na účely
vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o
reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu
tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1
písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii)
v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Consultee je (i) v prípade nákupu
tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na
plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely
plnenia
zákonnej
povinnosti
spoločnosti
Consultee,
s.r.o..

4.

3.2.

Spoločnosť Consultee, s.r.o. spracúva emailovu adresu na účely marketingu a
to formou newsletra.
Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo
zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“
uvedenom na stránkach osobnyrozvoj.sk alebo ako kupujúci môže
zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby
predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú
uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej
sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a
akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento
súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne
likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných
údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu
pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením
sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti
newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas
zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu.

3.3.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu
v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.

5.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1.

6.

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy
Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),
Unihost s.r.o. (správca serverov) ,
Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)
Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového
dotazníka spokojnosti) ,
kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru
zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia
alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
spoločnosti Consultee, s.r.o.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1.

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.

6.2.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním
osobných
údajov
môžete
odvolať
na
emaily
obchod@osobnyrozvoj.sk

6.3.

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.

6.4.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018

