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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 
95/46/ES (ďalej len „Nariadení"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v 
platnom znení nasledovne: 

 
I.I. Prevádzkovateľ 

 
Spoločnosť  :  Reling Trnava s.r.o.   

 Sídlo    :  Osadná 11, 917 02 Trnava  
 IČO    :  36265365  
 DIČ    :  2021892565  
 IČ DPH   :  SK2021892565  

 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
 

I.II. Účastník 
 

Fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 
vstúpila do e-shopu, registrovala sa, alebo vstúpila do zmluvného vzťahu  
so spoločnosťou Reling Trnava s.r.o.  
 

 
I.III. Osobné údaje 

 
• meno a priezvisko 
• titul 
• obchodné meno 
• adresa trvalého bydliska 
• fakturačná adresa 
• adresa pre doručenie 
• dátum narodenia 
• IČO 
• DIČ 
• IČ DPH 
• e-mailová adresa 
• cookies 
• IP adresa 
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II. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME 
 

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu 
buď: 

 
II.I. Bez Vášho súhlasu 

na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej 
povinnosti 
 

II.II. S Vašim súhlasom 
na základe vášho súhlasu 
 

III. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 
1. Plnenie zmluvného vzťahu 
2. Správa zákazníckeho účtu 
3. Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia 

kníh, vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácií. 
4. Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb. 
5. Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy. 
6. Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich 

webstránok a Vášho správania na webe. 
7. Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier. 
8. Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších 

osôb. 
9. Účtovné a daňové účely 
10. Plnenie ostatných právnych povinností. 
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IV. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME 
 

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete 
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete 
 

2. Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás 
Verejne dostupné informácie získavané za účelom Našej ochrany napr. informácie 
o zadĺženosti, informácie zo živnostenského resp. obchodného registru atd. 
 

3. Informácie predávané tretím stranám 
V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom 
vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak 
niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať. 
Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete 
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom 
dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. 
 

4. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky 
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako 
sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom 
internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme 
taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. 
napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám 
zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho 
súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu 
užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. 

 
5. Osobné údaje z mobilných zariadení 

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, 
môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení 
Osobné údaje sú spracovávané automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania 
vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
 

6. Cookies 
Automaticky spracovávame aj cookies. 
 

7. Kamerové systémy na našej prevádzke 
Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke 
Kamery na prevádzke máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania 
možnej nezákonnej činnosti. 
 

8. Voľné pripojenie na WIFI 
V našej prevádzke máte možnosť pripojiť sa k internetu na základe čoho zbierame 
údaje o fyzickej adrese zariadenia, registračný email 
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V. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  TRETÍM SUBJEKTOM 
 

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich 
partnerov (príjemcov): 

 
1. Poskytovatelia prepravy tovaru. 
2. Výrobcom a našim dodávateľom za účelom plnenia našich záväzkov a povinností 
3. Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva. 
4. Poskytovatelia IT služieb a hostingu, obchodného systému 
5. Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok. 
6. Poskytovatelia analytických služieb. 
7. Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet). 
8. Poskytovatelia právnych služieb, advokáti. 
9. Poskytovatelia tlačových a poštových služieb. 
10. Orgány verejnej správy. 

 
 

VI. KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTUJEME 
 

1. Poskytovatelia remarketingových služieb 
2. Poskytovatelia marketingový služieb a direct marketingu 
3. Spoločnostiam tvoriacimi profily z osobných údajov 
4. Spoločnostiam tvoriacimi štatistiky pre marketingove spoločnosti 

 
 

VII. AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRAVOVÁVAME 
 

VII.I. V predajnom systéme e-shop 
a) 3 ROKY 

1. Po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov  
2. Po dobu trvania Vášho súhlasu  
3. Od poslednej objednávky 

 
VII.II. V účtovnom systéme a v archíve spoločnosti Reling Trnava s.r.o. 

a) 5 ROKOV 
1. Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 

medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov 
2. Po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady) 

 
b) 10 ROKOV 

1. Po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (daňové doklady) 
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VIII. SÚ OSOBNÉ ÚDAJE PREDÁVANÉ MIMO EÚ? 
 

Správca nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky 
priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú: 

1. Výrobcovia dodávaných produktov 
2. Distribútori dodávaných produktov 

 
IX. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

 
 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu 
vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak 
organizačného rázu. 
 
U nás nám veľmi záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne 
kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka 
komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie 
údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených 
dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. 
 
Snažíme sa používať bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií 
poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne 
aktualizované. 
 

X. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV. 
 
Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne 
nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 
16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem 
prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať. 
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XI. AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH 
OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

 
Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré 
sú uvedené v úvode týchto zásad. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte 
nasledovné práva : 
 

1. Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas 
so spracovaním osobných údajov 

2. Právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich 
spracovania 

3. Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov 
4. Právo na prístup k vašim osobným údajom  
5. Právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov 
6. Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých 

podmienok 
7. Právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami 

spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý"). Právo na informácie o automatizovanom 
rozhodovaní, vrátane profilovania. 

 

XII. ÚPRAVA A DOPLNENIE 
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou s právom upravovať a doplňovať, predovšetkým 
prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Meniť základné informácie a pod. 
 
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom FORMULÁRA GDPR 
 

XIII. OPRAVA 
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, môžete 
kontaktovať prostredníctvom FORMULÁRA GDPR 
 

XIV. PRÍSTUP 
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to 
prostredníctvom FORMULÁRA GDPR 
 
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov: 
 

1. Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov 
2. Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov 
3. Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov 
4. Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené 
5. Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo 

obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu 
6. Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás. 
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XV. Výmaz 
 
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali  Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať 
pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá 
(napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho 
reklamačného konania). 
 
Upozorňujeme, že žiadne informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej 
spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je 
potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali  
 
S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch: 
 
Ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané. 
Ak Ste odvolal svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší 
právny dôvod pre ich spracovanie 
Ak Ste vzniesol námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní 
námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na 
sprac. týchto os. údajov 
Ak sú osobné údaje  spracované nezákonne 
Ak povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis 
Ak ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov 
Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom  FORMULÁRA GDPR. 
 

XVI. Vznesenie námietky 
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na 
vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto 
vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou FORMULÁRA GDPR. 
 
Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento 
súhlas odvolať. 
 
Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných 
údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk   
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XVII. Záver 
 
Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich 
osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime 
zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, 
kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, 
budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri 
ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne 
kontrolovali. 
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