
Vážení zákazníci spoločnosti, 
 
Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, 
pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré 
upravujú ich ochranu. 
 
Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou 
našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov. 
 
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru 
V prípade nákupu tovaru bude naša spoločnosť spracúvať osobné údaje zákazníka rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová 
adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke. 
Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej 
zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených 
záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov 
alebo služieb. 
 
Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka 
doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a 
adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi. 
 
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním spoločnosť na e-mailovú adresu 
gdpr@qenti.sk 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom, 
právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.qenti.sk v časti Ochrana osobných údajov.  

 
Súbory cookies 
Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. 
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, 
tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné 
údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom 
prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky. 
 
Čo sú súbory cookies? 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej 
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch 
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a 
podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 
 
Ako používame súbory cookies? 
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu 
webstránok. 
 
Ako kontrolovať súbory cookies? 
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. 
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im 
znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality 
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 
 
Ako odmietnuť používanie súborov cookies? 
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory 
cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 
 
Používanie pluginov sociálnych sietí 
Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci 
webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme 
uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke. 
 
Jedná sa hlavne o: 



 
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 
plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska 
spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; 
plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. 
 
Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je 
zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto 
pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im 
mohli byť spôsobené. 
 
  



Zásady spracovania osobných údajov 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s   

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 
 

I. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je: 

 Qenti s. r. o.  
 Hlboká 3023/31 
 921 01 Piešťany 
 IČO: 45384771 

 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 
 Kontaktné údaje:  +421 903 787 503 
    qenti@qenti.sk 
 

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa 
spracúvania osobných údajov na Ing. Jána Matušku resp. p. Dagmar Slovákovú  a to písomnou 
formou alebo osobne na adrese: 
 Nikola Teslu 25, 921 01 Piešťany, v čase od 10.00 do 18.00 hod počas 
pracovného týždňa, tel. kontakt  +421 903 787 503 , e-mail: gdpr@qenti.sk 

 (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“) 
 

III. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo 
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné 
číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých 
špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych 
alebo spoločenských. 
 

IV. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo 
osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky na účely:  
a) uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku  
b) uzatvárania zmlúv o spotrebiteľských úveroch medzi Prevádzkovateľom a Klientmi, 
c) uzatvárania zmlúv, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený sprostredkovať ako samostatný 
finančný agent 

V. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená:  
a) v rozsahu 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III. písm. a) 
b) v rozsahu po dobu trvania účelu spracúvania vyplývajúceho zo Zmluvy podľa ods.III. písm. 
b), c) 
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 
VI. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať externá 

právnická osoba: Všeobecná úverová banka, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, 
IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207, Zápis: Obchodný register OS 
Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo : 341/B  (ďalej len „Sprostredkovateľ“). Ďalšími 



príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii 
platieb na základe zmluvy. 
 

VII. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. IV písm. a) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. 
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu 
zmluvu.  

VIII. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. IV písm. b) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. 
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu 
o spotrebiteľskom úvere. 

IX. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. IV písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. 
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu 
o sprostredkovaní ako samostatný finančný agent. 

X. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby 
vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, 
ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu 
týchto osobných údajov dotknutej osoby.  

XI. Vystavenie prvej kópie podľa ods. IX je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba 
požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, 
ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou 
elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, 
a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.  

XII. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje 
nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných 
osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez 
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.  

XIII. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, 
že:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XX, 
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe 

mladšej ako 16 rokov.  
XIV. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich 

spracúvanie potrebné:  
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní 
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 



e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
XV. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez 

zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.  
XVI. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XX, a to počas obdobia 
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných 
údajov obmedzenie ich použitia; 

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného 
nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

XVII. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ 
nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, 
bez súhlasu dotknutej osoby.  

XVIII. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania 
týchto údajov zrušené. 

XIX. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi 
v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli 
získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie 
prebieha formou automatizovaných prostriedkov.  

 
 
XX. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov 

z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej 
osobných údajov na základe:  

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 

b. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. 
XXI. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody 
na uplatnenie právneho nároku. 

 
 
XXII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, 

pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.  
XXIII. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou 

akýmkoľvek zvoleným spôsobom.  
XXIV. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho 

odvolaním dotknutá.  



XXV. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany 
osobných údajov.  

__________________________________________________________________________________ 
XXV. Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov: 

a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu osobných údajov. 

b) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk 
osobných údajov v písomnej podobe. 

c) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby. 
__________________________________________________________________________________ 
 

XXVI. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo 
medzinárodnej organizácii.  

XXVII. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú 
verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli. 

 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. 

 
 

  



S 


