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Informácia o spracovaní osobných údajov
DAVMARK Kft.
Informácia o spracovaní osobných údajov
Úvod
A DAVMARK Kft. (1163 Budapest, Edit utca 40. fsz. 2., číslo obchodného registra: 01 09 195831, daňové číslo: 10856091-2-42)
(ďalej ako: Prevádzkovatelia, spracovatelia osobných údajov) sa podrobujú týmto informáciám.
1. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) Vás informujeme o nasledovných.
Táto
Informácia
o
spracovaní
http://www.filterdochladnicky.sk/

osobných

údajov

upravuje

spracovanie

údajov

nasledovnými

stránkami:

Informácia o spracovaní osobných údajov je dostupná z týchto stránok:
https://www.filterdochladnicky.sk/sk/shop_help.php?tab=privacy_policy
Zmeny Informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej stránke.
Prevádzkovatelia a ich kontakty:
Obchodné meno: DAVMARK Kft.
Sídlo: 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.
E-mail: obchod@filterdochladnicky.sk
Telefón: +421910692888
Kontakty úradníkov – spracovateľov osobných úradov:
Meno a priezvisko: Sídlo: E-mail: Telefón: Definície pojmov
1. „osobný údaj”: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe); identifikovateľná
je fyzická osoba, ktorá sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať na základe jedného alebo viacerých identifikačných znakov, čo je
napríklad meno, rodné číslo, údaje o mieste, online identifikátor alebo telesné, fyziologické, genetické, duševné, ekonomické,
kultúrne alebo sociálne znaky fyzickej osoby;
2. „spracovanie osobných údajov”: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonaný na osobných údajoch alebo celej databáze
údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako sú zber, nahrávanie, triedenie, členenie, ukladanie,
transformácia alebo zmena, vyžiadanie, nahliadnutie, použitie, odovzdanie alebo zverejnenie, alebo sprístupnenie akýmkoľvek iným
spôsobom, zladenie alebo spájanie, obmedzenie, vymazanie, resp. zničenie
3. „prevádzkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá
samostatne alebo s niekým spoločne určuje účel spracovania osobných údajov; ak ciele a prostriedky spracovania osobných údajov
určuje právny systém EU alebo niektorého členského štátu, prevádzkovateľa alebo osobitné princípy výberu prevádzkovateľa môže
určiť právny systém EU alebo niektorého členského štátu;
4. „spracovateľ osobných údajov”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia,
ktorá v mene (z poverenia, na pokyn a podľa rozhodnutia) prevádzkovateľa spracováva osobné údaje;
5. „adresát”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej správy, agentúra alebo akákoľvek iná organizácia, ktorej sa osobný údaj
odovzdá, nezávisle od toho, či je to tretia osoba. Orgány verejnej správy, ktoré sa v rámci individuálneho skúmania v súlade s
právnym systémom EU alebo niektorého členského štátu dostanú k osobným údajom, sa nepovažujú za adresáta; spracovanie
spomínaných údajov týmito orgánmi musí spĺňať právne predpisy o ochrane osobných údajov podľa účelu spracovania osobných
údajov.
6. „súhlas dotknutej osoby”: dobrovoľné, konkrétne, správne a jednoznačné vyjadrenie vôle dotknutej osoby založené na
dostatočných informáciách, ktorým dotknuté vyhlásenie alebo potvrdenie prostredníctvom zrozumiteľne vyjadreného skutku
naznačuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
7. „incident ochrany osobných údajov”: také porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok protiprávne zničenie, stratu, zmenu,
neoprávnené zverenie alebo neoprávnený prístup k odovzdávaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracovávaným osobným
údajom.
Princípy spracovania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov:
a) sa má vykonávať zákonným spôsobom a čestne a pre dotknutú osobu transparentným spôsobom („zákonnosť, čestný postup a
transparentnosť”);
b) Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať
spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade sčlánkom 89 odsek (1) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany
práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom („minimalizácia údajov”);
c) Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa
spracúvajú („minimalizácia údajov”);
d) Spracúvané osobné údaje musia byť správnea podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na
zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu
vymazali alebo opravili („správnosť”);
e) Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy , kým je to
potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe článku 89 odsek (1) a ak sú

dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8tárolásának („obmedzené doby uchovávania”);
f) Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení
zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným
spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov
(„integrita a dôvernosť”).
Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s s vyššie uvedenými a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).
Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov spojené s fungovaním internetového obchodu
1. Zber osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania:
Osobný údaj

Účel spracovania údajov Právny základ

Užívateľské meno

Identifikácia,
registrácie

Heslo

Poskytuje bezpečný prístup
do užívateľskej schránky

článok 6 odsek (1) písm. b)
umožnenie GDPR a § 13/A odsek (3)
zákona
o
elektronických
obchodných službách

Potrebné
pre
kontaktovanie,
nákup,
vystavenie
správnej
faktúry,
odstúpenie
od článok 6 odsek (1) písm. b)
nákupu
GDPR a § 13/A odsek (3)
zákona
o
elektronických
Kontaktovanie
obchodných službách

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

Telefónne číslo

Potrebné
pre
kontaktovanie,
efektívnejšie
riešenie
otázok
fakturácie
a
prepravy

Fakturačné meno a adresa

Vystavenie
správnej
faktúry,
vytvorenie,
stanovenie obsahu, zmena,
sledovanie plnenia zmluvy,
vyúčtovanie
súvisiacich
poplatkov
a
uplatnenie
súvisiacich pohľadávok

Fakturačné meno a adresa

Umožnenie dovozu

Dátum nákupu/registrácie

Vykonanie
úkonu

technického

adresa Vykonanie
úkonu

technického

IP
nákupu/registrácie

článok 6 odsek (1) písm. b)
GDPR a § 169 odsek (2)
zákona číslo C z roku 2000 o
účtovníctve

článok 6 odsek (1) písm. b)
GDPR a § 13/A odsek (3)
zákona
o
elektronických
obchodných službách

Ani užívateľské meno, ani e-mailová adresa nemusí bezpodmienečne obsahovať osobný údaj
2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré nakupujú/registrujú na webovej stránke.
3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Po vymazaní registrácie okamžite. Ovymazaní ktoréhokoľvek údaju
zadaného dotknutou osobou prevádzkovateľ v zmysle článku 19 GDPR elektronicky informuje dotknutú osobu. Ak žiadosť dotknutej
osoby o vymazanie údajov zahŕňa aj e-mailovú adresu, potom prevádzkovateľ po zaslaní informácie vymaže aj e-mailovú adresu.
Výnimku tvoria účtovné doklady, nakoľko v zmysle § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 o účtovníctve sa tieto údaje majú
archivovať v trvaní 8 rokov.
Účtovný doklad priamo alebo nepriamo potvrdzujúci účtovný úkon (vrátane účtovných faktúr, analytických a rozpisových evidencií) je
potrebné uchovať v čitateľnej podobe minimálne v trvaní 8 rokov, aby sa dal na základe účtovných odkazov spätne vyhľadať.
4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú
sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.
5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:
Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie
spracovania, a
Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek
zruši
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním
osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,
- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk
- telefonicky na čísle +421910692888.
7. Právny základ spracovania osobných údajov:

7.1 článok 6 odsek (1) písm. b) GDPR,
7.2 § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou
spoločnosťou (ďalej ako Elker tv.):
Poskytovateľ môže za účelom poskytovania služby spracovávať osobné údaje osôb, ktoré sú pre poskytovania služby nevyhnutné.
Poskytovateľ v prípade zhody ostatných podmienok má zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané počas
poskytovania služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou aby, aby došlo k spracovaniu osobných údajov iba vtedy, ak je to pre
poskytovanie služby a na ďalšie účely uvedené v tomto zákone nevyhnutné, ale aj v tomto prípade iba v potrebnej miere a v
potrebnom čase.
7.3 V prípade vystavenia faktúry podľa účtovných právnych predpisov platí § 6 odsek (1) písm. c).
7.4 V prípade uplatnenia pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy v zmysle § 6:21 zákona číslo V z roku 2013 o Občianskom zákonníku 5
rokov.
6:22. § [Premlčanie]
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávky sú premlčané po uplynutí 5 rokov.
(2) Doba premlčania začína splatnosťou pohľadávky.
(3) Dohodu o zmene doby premlčania je potrebné vykonať písomne.
(4) Dohoda o vylúčení doby premlčania je neplatná.
8. Informujeme Vás, že
spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
pre splnenie Vašej objednávky ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu objednávku.
Využívanie spracovatelia osobných údajov
Balenie
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Balenie, expedovanie, preprava produkt
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.
East Gate Business Park C/2.
2151 Fót, 0221/12
+36(1)9988099
info@webshippy.com
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie na adresu
5. Účel spracovania osobných údajov: Balenie a dodanie objednaného tovaru.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do ukončenia dodania tovaru.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).
Administrácia, asistencia
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj
webovej stránky
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Récsán Zsuzsa s.p., 2143 Kistarcsa, Tulipán u. 2.+36 20 5601701info@megvalosit.hu
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.
5. Účel spracovania osobných údajov: Administratívna, asistenčná, marketingová, predajná činnosť, rozvoj webovej stránky.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).
Rozvoj webovej stránky
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Littai Bence e.v.
1172 Budapest, Naplás út. 152
+36 20 3682277
bence@12process.com
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.
5. Účel spracovania osobných údajov: Rozvoj webovej stránky, marketingová, predajná činnosť.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia danej úlohy.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).
Technické riešenia
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Zabezpečenie technických riešení pre spracovanie osobných údajov.
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Sales Autopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33., félemelet 4-5.
+36(1)9988099

info@salesautopilot.hu
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno a priezvisko, Adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby.
5. Účel spracovania osobných údajov: Fakturácia objednaného produktu, odoslanie e-mailov súvisiacich s plnením objednávok,
marketingová a predajná činnosť.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) a f).
Preprava
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Preprava a dodanie produktov
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
962 33 Budča, Budča 1039, Slovenská Republika
+421 45 52 42 500
inform@gls-slovakia.sk
Zásielkovňa s.r.o.
851 01 Bratislava, Kopčianska 3954/39
+421 221 201 135
info@zasielkovna.sk
1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Dodacie meno, Dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby žiadajúce dodanie do domu.
3. Účel spracovania osobných údajov: Dodanie produktu do domu.
4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Trvá do splnenia objednávky
5. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b).
Účtovníctvo
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: účtovníctvo
2. Názovy a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Capital Balance Kft.
1173 Budapest, Vanília utca 51. fszt. 3.
info@capitalbalance.hu
+36304018655
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.
5. Účel spracovania osobných údajov: Vedenie účtovníctva.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v
zmysle § 169 odsek (2)
zákona číslo C z roku 2000 osem rokov.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).
Fakturácia
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: fakturácia
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
kboss@kboss.hu
+3630 35 44 789
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetci kupujúci.
5. Účel spracovania osobných údajov: fakturácia.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Podľa platných právnych predpisov v prípade účtovných dokladov v
zmysle § 169 odsek (2) zákona číslo C z roku 2000 osem rokov.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c).
Online platba
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Online platba
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Barion Payment Zrt.
Číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013
Identifikačné číslo inštitúcie: 14859034
Telefón: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Sídlo: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Telefón: +36 1/20/30/70 3-666-611E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Braintreepayments.com – Paypal Inc.
Chicago

222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 800
Chicago, IL 60654
Telefón: +1 877 434 2894
E-mail: support@braintreepayments.com
PayPal
Materská firma: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Telefón: +1-888-221-1161E-mail: https://www.paypal.com/selfhelp/home
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby požadujúce online nákup.
5. Účel spracovania osobných údajov: Realizácia online nákupu, potvrdenie transakcií a fraud-monitoring vykonávaný v záujme
užívateľov (kontrola zneužití).
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Do uskutočnenia online platby.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. b) GDPR. Spracovanie osobných údajov je potrebné pre
online platbu na žiadosť dotknutej osoby.
8. Práva dotknutej osoby:
a. Môžete sa informovať o okolnostiach spracovania osobných údajov
b. Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha,
resp. máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov
c. Máte právo na to, aby ste vlastné osobné údaje dostali k dispozícii v spracovanej, používanej a strojom čitateľnej forme.
d. Máte právo na to, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje.
Poskytovateľ pamäťového miesta
1. Činnosť vykonávaná spracovateľom osobných údajov: Poskytovanie pamäťového miesta
2. Názov a kontakt spracovateľa osobných údajov:
Meno: Unas Online Kft.,
Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.,
E-mailová adresa: unas@unas.hu
Telefónne číslo: +36 99 884 000
Meno: Médiacenter Hungary Kft.
Adresa: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
E-mailová adresa: mediacenter@mediacenter.hu
Telefónne číslo: +36 76 506 618
3. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Všetky osobné údaje uvedené dotknutou osobou.
4. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.
5. Účel spracovania osobných údajov: Sprístupnenie a správne fungovanie webovej stránky.
6. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Okamžite po vymazaní registrácie.
7. Právny základ spracovania osobných údajov: Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6. odsek (1) písm. c) a f) GDPR,
resp. elektronické obchodné služby, a tiež § 13/A odsek (3) zákona číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a
o službách spojených selektronickou spoločnosťou. Oprávneným záujmom je správne fungovanie webovej stránky, ochrana pred
útokmi a podvodmi.
Nakladanie s koláčikmi - Cookies
1. Koláčiky charakteristické pre internetové obchody sú takzvané „Cookies používané k pracovným postupom chráneným heslom”,
„Cookies potrebné k nákupnému košíku ” a „bezpečnostné Cookies ”, k používaniu ktorých nie je potrebné vyžiadať súhlas dotknutých
osôb.
2. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Identifikačné číslo, dátumy, termíny
3. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby používajúce webovú stránku.
4. Účel spracovania osobných údajov: Identifikácia užívateľov, na evidenciu „nákupného košíka” a na sledovanie návštevníkov.
5. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov:

Typ koláčika

Právny
základ
Doba
spracovania Okruh spracovaných
spracovania osobných
osobných údajov
osobných údajov
údajov

§ 13/A odsek (3)
zákona číslo CVIII z
roku
2001
o
Cookies používané k elektronických
pracovným postupom obchodných službách,
(session)
a
o
službách
spojených
s
elektronickou
spoločnosťou

Obdobie trvajúce do
ukončenia
príslušného
connect.com
pracovného postupu
návštevníka

6. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom: Použitím cookies prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje.
7. Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním osobných údajov: Dotknuté osoby majú možnosť cookies vymazať v menu

vyhľadávača Prostriedky/Nastavenia väčšinou pod nastaveniami menu Ochrana osobných údajov.
8. Právny základ spracovania osobných údajov: Od dotknutej osoby nie je potrebné vyžiadať súhlas, pokiaľ výlučným cieľom
používania coocies je odovzdávanie informácií cez informačnú sieť, alebo ich poskytovateľ bezpodmienečne potrebuje pre
poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou, o ktorú predplatiteľ či užívateľ požiadal.
Používanie sledovania konverzie Google Ads
1. Prevádzkovateľ používa online reklamný program „Google Ads”, ďalej v rámci toho využíva službu sledovania konverzie Google
Ads. Sledovanie konverzie Google Ads je službou analytickej služby Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA; „Google“).
2. Ak Užívateľ vstúpi do nejakej webovej stránky cez inzerciu Google, dostane sa do jeho počítača cookie potrebný pre sledovanie
konverzie. Platnosť týchto cookies je obmedzená, a neobsahujú žiadne osobné údaje, a tak sa cez ne nedá Užívateľ identifikovať.
3. Keď Užívateľ prehľadáva niektoré časti webovej stránky, a platnosť cookie ešte nevypršala, vtedy Google aj prevádzkovateľ vidí, že
Užívateľ klikol na inzerát.
4. Každý klient Google Ads dostane iný cookie, atak sa prostredníctvom webových strán klientov Ads nedajú sledovať.
5. Informácie – získané prostredníctvom cookie pre sledovanie konverzie – slúžia na to, aby pre klientov používajúcich sledovanie
konverzie Ads vytvárali konverzné štatistiky. Tak sa môžu klienti informovať o počte užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a ktoré boli
posunuté na stránky opatrené štítkom na sledovanie konverzie.
6. Ak sa sledovania konverzie nechcete zúčastniť, tak to môžete zamietnuť tým, že vo svojom vyhľadávači zakážete možnosť
ukladania cookies. Potom už nebudete figurovať v štatistikách sledovania konverzie.
7. Ďalšie informácie a vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov nájdete na stránke: www.google.de/policies/privacy/
Používanie Google Analytics
1. Táto webová stránka používa aplikáciu Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu Google Inc. („Google”). Google Analytics
používa takzvané „cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na váš počítač, a tak sa umožní analýza webovej stránky, ktorú
Užívateľ navštívil.
2. Informácie vytvorené s coocies súvisiacich s webovou stránkou používanou Užívateľom sa obvykle dostávajú na jeden zo serverov
Google v USA. Aktiváciou IP-anonimizácie webovej stránky IP adresu Užívateľa Google vrámci krajín Európskej únie alebo v iných
štátoch zúčastnených na dohode o Európskom hospodárskom spoločenstve predtým skráti.
3. Presunutie a skrátenie celej IP adresy na server Google v USA sa uskutočňuje iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia
prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na hodnotenie, ako Užívateľ používa webovú stránku, a aby
zhotovoval pre prevádzkovateľa webovej stránky správy týkajúce sa aktivít webovej stránky, a tiež aby poskytoval ďalšie služby pri
používaní webovej stránky a internetu.
4. IP adresu zaslanú vyhľadávačom Užívateľa rámci Google nespojí s ďalšími údajmi Google. Uchovávanie cookies môže správnym
nastavením vyhľadávača Užívateľ zakázať, ale upozorňujeme, že v takom prípade sa môže stať, že niektoré funkcie tejto webovej
stránky sa nebudú dať plnohodnotne používať. Môžete tiež zabrániť tomu, aby Google zhromažďoval a a spracovával údaje o
používaní webovej stránky Užívateľom prostredníctvom coocies (vrátane IP adresy), ak stiahnete a nainštalujete vyhľadávací plugin
nachádzajúci sa na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Newsletter, činnosť DM
1. V zmysle § 6 zákona číslo XLVIII zroku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti Užívateľ môže
predbežne a vyslovene súhlasiť s tým, aby mu Poskytovateľ posielal reklamné ponuky a iné zásielky na kontakt zadaný pri registrácii.
2. Ďalej klient môže s prihliadaním na ustanovenia tejto informácie súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ spracovával jeho osobné údaje
potrebné k zasielaniu reklamných ponúk.
3. Poskytovateľ neposiela nevyžiadané reklamné správy, a Užívateľ sa môže bez obmedzenia a odôvodnenia odhlásiť od zasielania
takýchto ponúk. V takom prípade Poskytovateľ všetky jeho osobné údaje – potrebné k zasielaniu reklamných ponúk – vymaže z
evidencie a ďalšie reklamné ponuky Užívateľovi nebude posielať. Užívateľ sa môže odhlásiť kliknutím na link vspráve.
4. Zhromažďovanie osobných údajov, okruh osobných údajov a účel ich spracovania:
Osobný údaj

Meno, e-mailová adresa

Dátum prihlásenia

IP adresa v čase prihlásenia

Účel spracovania osobných
Právny základ
údajov
Identifikácia,
umožnenie
prihlásenia
na Súhlas dotknutej osoby v
zmysle článku 6 odsek (1)
newsletter/akčný kupón
písm. a) GDPR.
Vykonanie
technických § 6 zákona číslo XLVIII z roku
operácií
2008
o
podmienkach
a
Vykonanie
operácií

obmedzeniach
obchodnej
technických reklamnej činnosti

5. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby odoberajúce newsletter.
6. Účel spracovania osobných údajov: zasielanie elektronických správ obsahujúcich reklamu (e-mail, sms, push správa) dotknutej
osobe, poskytovanie aktuálnych informácií o produktoch, akciách, nových funkciách a pod.
7. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: do zrušenia súhlasu, teda spracovanie osobných údajov trvá do
odhlásenia z newslettera.
8. Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, adresáti osobných údajov: : Osobné údaje spracovávajú sales amarketingoví
pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.
9. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných:
Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie
spracovania, a
dotknutá osoba môže protestovať proti spracovaniu jeho osobných údajov, a
Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek
zrušiť.
10. Prístup k osobným údajom, ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, protest proti spracovaniu jeho
osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť nasledovnými spôsobmi:
- poštou na adrese 1163 Budapest, Lobbanó utca 39/1.,

- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk.
- telefonicky na čísle +421910692888.
11. Dotknutá osoba môže kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z odoberania newslettera.
12. Informujeme Vás, že
spracovanie osobných údajov sa zakladá na Vašom súhlase.
pre odoberanie newslettera ste povinný uviesť svoje osobné údaje.
neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme zaslať newsletter.
zrušenie súhlasu sa netýka zákonnosti spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred zrušením.
Spracovanie sťažností
1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov a účel spracovania osobných údajov:
Osobný údaj

Účel spracovania osobných
Právny základ
údajov

Meno a priezvisko

Identifikácia, kontaktovanie

E-mailová adresa

Kontaktovanie

Telefónne číslo

Kontaktovanie

Identifikácia, riešenie námietok,
Fakturačné meno a adresa otázok a problémov s kvalitou
objednaného produktu.

článok 6 odsek (1) písm. c)
GDPR a § 17/A odsek (7)
zákona číslo CLV z roku 1997
o ochrane spotrebiteľov

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby kupujúce na webovej stránke internetového obchodu, ktoré majú námietku voči
kvalite a sťažujú sa.
3. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov: Kópiu zápisnice o sťažnosti a odpoveď na ňu je potrebné v zmysle §
17/A odsek (7) zákona číslo CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov uchovať 5 rokov.
4. Spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať osobné údaje, adresáti osobných údajov: Osobné údaje spracovávajú
sales amarketingoví pracovníci prevádzkovateľa pri dodržaní vyššie uvedených princípov.
5. Popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov:
Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich zmenu, vymazanie alebo obmedzenie
spracovania, a
Dotknutá osoba má právo na možnosť prenosu osobných údajov, ďalej môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek
zrušiť.
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie spracovania, ich prenos, alebo protest proti spracovaním
osobných údajov je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
- poštou na adrese 1163 Budapest,Lobbanó utca 39/1.,
- e-mailom na e-mailovej adrese obchod@filterdochladnicky.sk
- telefonicky na čísle +421910692888
7. Informujeme Vás, že
poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnej povinnosti.
predpokladom uzavretia zmluvy je spracovanie osobných údajov.
svoje osobné údaje ste povinný poskytnúť, aby sme vedeli riešiť vašu sťažnosť.
neposkytnutie osobných údajov má za následok, že nedokážeme spracovať Vašu sťažnosť.
Sociálne siete
1. Spracovanie osobných údajov, okruh spracovaných údajov: Meno, resp. verejná profilová fotografia osoby registrovanej na
sociálnej sieti Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod.
2. Okruh
dotknutých
osôb:
Všetky
dotknuté
osoby
zaregistrované
na
sociálnej
sieti
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram a pod., a „lajkne ” webovú stránku.
3. Účel spracovania osobných údajov: Zdieľanie jednotlivých obsahových častí webovej stránky, produktov, akcií alebo samotnej
webovej stránky na sociálnych sieťach, resp. „lajknutie”, popularizácia.
4. Doba spracovania osobných údajov, lehota vymazania údajov, spracovatelia osobných údajov, ktorí majú možnosť spoznať
osobné údaje a popis práv osôb dotknutých spracovaním osobných údajov: O zdroji údajov, o ich spracovaní, resp. ospôsobe
odovzdania, o právnom základe sa môže dotknutá osoba informovať na danej sociálnej sieti. Spracovanie osobných údajov sa
realizuje na sociálnej sieti, preto na dobu a spôsob spracovania osobných údajov, ako aj na možnosti vymazania a zmeny sa
vzťahujú pravidlá sociálnej siete.
5. Právny základ spracovania osobných údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby pre spracovanie jeho osobných údajov na
sociálnych sieťach.
Kontakt s klientmi a ďalšie spracovanie osobných údajov
1. Pokiaľ by sa vyskytli počas poskytovania služby poskytovateľom nejaké otázky alebo by mala dotknutá osoba nejaké problémy
spôsobom uvedeným na webovej stránke (telefonicky, e-mailom, cez sociálnu sieť a pod.) môže kontaktovať prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ prijaté e-maily, správy, údaje zadané telefonicky, cez Facebook a pod. s menom, e-mailovou adresou a inými
dobrovoľne poskytnutými údajmi záujemcu vymaže po uplynutí 2 rokov od poskytnutia údajov.
3. O spracovaní osobných údajov neuvedenom v tejto Informácii poskytneme informácie pri prijatí osobných údajov.
4. Na výnimočnú úradnú žiadosť, resp. na základe oprávnenia vyplývajúceho z právneho predpisu je Poskytovateľ povinný poskytnúť
informáciu, zdieľať a odovzdať údaje, resp. poskytnúť listiny.
5. Poskytovateľ v takomto prípade poskytne žiadateľovi – ak ten určil účel použitia a okruh osobných údajov – iba toľko a také osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu žiadosti.
Práva dotknutých osôb
1. Právo prístupu

Máte právo na to, aby ste o spracovaní osobných údajov dostali spätnú väzbu, či spracovanie Vašich osobných údajov prebieha, resp.
máte prístup ku všetkým informáciám o spracovaní osobných údajov.
2. Právo opravy
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So
zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
3. Právo na vymazanie
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje.
4. Právo na zabudnutie
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a
náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí
vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu
alebo repliky.
5. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť
osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
6. Právo na prenosnosť
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli (...)
7. Právo na odmietnutie
Dotknutá osoba má právo na to, aby z dôvodov súvisiacich s vlastnou situáciou kedykoľvek protestoval proti spracovaniu svojich
osobných údajov, ako aj proti vytvoreniu profilu založeného na vyššie uvedených ustanoveniach.
8. Protest v prípade priameho získania obchodu
Ak sa spracovanie osobných údajov koná v záujme priameho získania obchodu, máte právo na to, aby ste protestovali proti
spracovaniu osobných údajov na takéto účely, resp. proti vytvoreniu profilu, ak sa viaže priamo na získanie obchodu. Ak protestujete
proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania obchodu, potom vaše osobné údaje sa ďalej nemôžu používať na tieto
účely.
9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Odsek 1
sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú
zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Lehota na vybavenie
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti Vás informuje o opatreniach
učinených na základe Vašej žiadosti.
V prípade potreby je možné túto lehotu o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás prevádzkovateľ informuje s uvedením dôvodov
omeškania do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
Ak prevádzkovateľ na základe Vašej žiadosti neučiní opatrenia, bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od
doručenia žiadosti Vás informuje o dôvodoch zanedbania tejto povinnosti, ako aj o tom, že môžete podať sťažnosť na niektorom
dozornom orgáne a môžete tiež využiť svoje právo obrátiť sa na súd.

Bezpečnosť spracovania osobných údajov
Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie
opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre
práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom
uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie
bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
Oznamovanie incidentov spracovania osobných údajov dotknutým osobám
Ak predstavuje incident ochrany osobných údajov vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu informuje dotknuté osoby o incidente ochrany osobných údajov.
V informácii pre dotknuté osoby je potrebné jasne a zrozumiteľne uviesť charakter incidentu ochrany osobných údajov a tiež meno a
kontakt úradníka pre ochranu osobných údajov alebo inej kontaktnej osoby; treba tiež uviesť aj možné dôsledky incidentu ochrany
osobných údajov; treba uviesť opatrenia vykonané alebo plánované na nápravu incidentu ochrany osobných údajov, vrátane opatrení
na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu ochrany osobných údajov.
Dotknutá osoba sa nemusí informovať, ak sa splní niektorý z nasledovných podmienok:
prevádzkovateľ vykonal vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré opatrenia boli vzhľadom na osobné údaje dotknuté
bezpečnostným incidentom použité, najmä také opatrenia – ako napríklad mlčanlivosť – v dôsledku ktorých pre osoby
neoprávnené na prístup k osobným údajom učinili údaje neinterpretovateľnými;
prevádzkovateľ vykonal po bezpečnostnom incidente také ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vysoké riziko pre práva a
slobody fyzických osôb sa v ďalšom snajväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnilo;
informácia by vyžadovala neprimerané úsilie. V takých prípadoch sa dotknuté osoby majú informovať zverejnením informácie,
alebo je potrebné realizovať také podobné opatrenie, ktoré zabezpečí podobne efektívne informovanie dotknutých osôb.
Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknuté osoby o bezpečnostnom incidente, úrad pre ochranu osobných údajov po zvážení, či
bezpečnostný incident pravdepodobne prestavuje vysoké riziko, môže informáciu dotknutých osôb nariadiť.
Oznamovanie incidentov spracovania osobných údajov orgánom verejnej moci
Prevádzkovateľ musí porušenie ochrany osobných údajov oznámiť príslušnému dozornému úradu podľa článku 55 do 72 hodín po
tom, ako sa o tom dozvedel, s výnimkou, ak bezpečnostný incident nepredstavuje riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Pokiaľ si
prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote, musí úradu zdôvodniť zmeškanie lehoty.

Revízia v prípade povinného spracovania osobných údajov
Ak dobu spracovania osobných údajov alebo periodickú revíziu jeho potreby neupravuje zákon, nariadenie miestnej samosprávy alebo
záväzný právny akt Európskej únie, prevádzkovateľ aspoň každé tri roky od začiatku spracovania osobných údajov prehodnotí, či
spracovanie údajov ním, z jeho poverenia alebo nariadenia konajúci spracovávateľ je pre účel spracovania osobných údajov potrebný.
Okolnosti a výsledky tohto prehodnotenia prevádzkovateľ zdokumentuje, a túto dokumentáciu uchová po dobu 10 rokov od
vykonania revízie a na žiadosť Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Úrad) ju úradu poskytne.
Podávanie sťažností
Proti prípadnému porušeniu právnych predpisov poskytovateľom môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a
slobodný prístup k informáciám:
Úrad pre ochranu osobných údajov a slobodný prístup k informáciám
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Záver
Pri zhotovení tejto Informácie sme zohľadnili nasledovné právne predpisy:
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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)
- zákon číslo CXII z roku 2011 – o informačnom práve na sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej ako: Infotv.)
- zákon číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách, a o službách spojených s elektronickou spoločnosťou (najmä §
13/A);
- zákon číslo v z roku 2008 – o zákaze nekalej obchodnej praxe voči spotrebiteľom;
- zákon číslo XLVIII z roku 2008 o podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti (najmä § 6)
- zákon číslo XC z roku 2005 o elektronickej slobode informácií
- zákon číslo C z roku 2003 o elektronickom prenose informácií (najmä § 155)
- súhlas číslo 16/2011 o odporúčaní EASA/IAB pre zaužívanú prax online reklamu
- Odporúčanie Úradu pre ochranu osobných údajov o požiadavkách na predbežnú informáciu o ochrane osobných údajov

