
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb - používateľov 
webovej stránky www.mojasrdcovka.sk: 

V súvislosti s nariadením 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 (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“), ako aj v súvislosti s 
prísl. ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len 
„Zákon“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných 
údajov. 
 
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje  
 
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 
 
Prevádzkovateľom webovej stránky www.mojasrdcovka.sk a tiež prevádzkovateľom 
informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov je: 
 
ORER spol. s r.o. 
so sídlom Ulica T. G. Masaryka 350/16, 984 01 Lučenec 
IČO: 44 913 303 
 
kontakt: 

- telefón: +421 949 517 555 
- e- mail: info@mojasrdcovka.sk 

 
(ďalej aj len ako „Prevádzkovateľ“) 
 
Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania? 
 
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu na nasledujúcom právnom 
základe a na tieto účely: 
 

• Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: 
 
V súvislosti s Vašou návštevou na našej webovej stránke www.mojasrdcovka.sk, a jej 
používaním, spracúvame IP adresu, čo je pre prehliadanie a prístup k informáciám 
zverejneným na našej webovej stránke nevyhnutné. 

 
 
V prípade Vášho záujmu o cenovú ponuku našich výrobkov, prejaveného vyplnením a 
odoslaním kontaktného formulára na webovej stránke www.mojasrdcovka.sk, 
získavame a spracúvame osobné údaje v rozsahu, ktorý uvediete v kontaktnom 
formulári, teda: 
- meno a priezvisko (prípadne vami uvedený akademický titul) 
- kontaktné údaje (telefón, e-mail...), na ktorých Vás môžeme zastihnúť 

 
Oprávneným záujmom je v takomto prípade záujem našej spoločnosti na dohodnutí 
detailov o Vašej potenciálnej objednávke našich výrobkov 
 



• Spracúvanie osobných údajov na základe potreby plnenia zmluvných povinností: 
V prípade, ak ste si u nás objednali výrobky, ktoré nie je možné bezprostredne 
odobrať, resp. si ich objednáte na termín v budúcnosti, získavame a spracúvame 
osobné údaje v rozsahu: 
- meno a priezvisko (prípadne vami uvedený akademický titul) 
- adresa/bydlisko 
- kontaktné údaje (telefón, e-mail...). 

 
Účelom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade riadne plnenie zmluvy 
(objednávka výrobkov), najmä pre prípad potreby zmeny v objednávke, či za účelom 
informovania Vás o pripravení objednávky na odber na prevádzke.  

 
• Pre iné účely môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe zákonného dôvodu 

alebo len na základe Vami udeleného súhlasu. 
 

 
V závislosti od potreby doplnenia ďalších informácií k vypracovaniu cenovej ponuky sa 
môžu požadovať napríklad údaje: 

- o Vašom veku (za účelom zistenia spôsobilosti k objednaniu tovaru, či v prípadoch, 
kedy máte napríklad záujem objednať si výrobky na oslavu narodenín...), 

- či údaje týkajúce sa Vašich rodinných príslušníkov alebo známych (v prípade ak 
požadujete cenovú ponuku pre výrobky na konkrétnu príležitosť - svadba, promócia, 
narodenie dieťaťa..), 

pričom Prevádzkovateľ dbá na získavanie a spracovanie osobných údajov len v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom pre vyhotovenie cenovej ponuky a prípadné následné vybavenie 
objednávky. 

(Zároveň Vás upozorňujeme, že výrobky si v prípade Vášho záujmu môžete vyzdvihnúť a 
uhradiť zásadne len osobne v našich prevádzkach, teda ako Prevádzkovateľ 
neprevádzkujeme e-shop, ani nezasielame naše výrobky prostredníctvom 
poštovej/kuriérskej spoločnosti ani iným podobným spôsobom).  

 
Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom? 
 
K Vašim osobným údajom poskytnutým nám prostredníctvom kontaktného formulára na 
webstránke www.mojasrdcovka.sk, prípadne poskytnutých v rámci s tým súvisiacej inej 
formy komunikácie s nami (telefonicky, e-mailom alebo aj osobne na prevádzkach našej 
spoločnosti), či poskytnutým nám v súvislosti s vybavovaním konkrétnej objednávky (ak sa 
rozhodnete cenovú ponuku využiť), majú prístup naši zamestnanci, resp. štatutári našej 
spoločnosti. 
 
Pri prevádzkovaní našej webovej stránky www.mojasrdcovka.sk využívame služby a 
technické riešenia poskytované najmä spoločnosťami Websupport s.r.o. a Wix.com Ltd., 
pričom ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v tejto súvislosti nájdete 
zverejnené online na týchto linkoch: 



- https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov 
- https://cs.wix.com/about/privacy 

 
 
Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu existencie účelu, na ktorý boli získané. Po 
tejto dobe sa osobné údaje uchovávajú, ak to ustanovujú právne predpisy (nevyhnutná doba 
archivácie, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a pod.). 
 
Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov, 
prenos do tretích krajín, cookies, lokalizačné služby: 
 
Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu a 
profilovaniu v zmysle článku 22 GDPR. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, 
ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných 
údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za 
zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.. 
 
 
Cookies: Pri prehliadaní našej webovej stránky www.mojasrdcovka.sk sa na Vašom počítači 
(tablete, smartfóne, či inom zariadení, ktoré využívate na prehliadanie našej webovej stránky) 
ukladajú malé dátové súbory (tzv. cookies), pričom niektoré z nich sú nevyhnutné pre 
fungovanie webovej stránky, iné môžu slúžiť na zvýšenie používateľského komfortu. Súbory 
cookies môžu byť ukladané ako dočasné (získané informácie sú zapamätané len po dobu 
trvania aktuálnej návštevy stránky), alebo ako trvalé (informácie sú uložené až do uplynutia 
platnosti cookies alebo ich vymazania zo strany používateľa). Nastavenia cookies si môžete 
upraviť priamo vo Vašom internetovom prehliadači. V prípade zakázania cookies môžu byť 
niektoré funkcie internetovej stránky obmedzené alebo neprístupné. 
   
 
Lokalizačné služby (určenie polohy): Pri používaní našej webovej stránky 
www.mojasrdcovka.sk od Vás nežiadame údaj o Vašej polohe. Nastavenia lokalizačných 
služieb si môžete upraviť priamo vo Vašom internetovom prehliadači. 
 
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 
 
V zmysle Nariadenia GDPR (a analogicky aj podľa zákona č. 18/2017 Z. z.), máte ako 
dotknutá osoba najmä: 

- právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR) ak 
bol takýto súhlas udelený, 

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), 
- právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) alebo ich výmaz (čl. 17 GDPR) 

ak výmazu nebránia legislatívne podmienky, 
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR), 
- právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR),  



- právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR) ak sa údaje 
spracovávajú automatizovanými prostriedkami a sú k tomu splnené aj ďalšie legislatívne 
podmienky,  

- právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má dotknutá osoba za to, 
že Prevádzkovateľ pri spracovaní jej osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 
GDPR). 

 
Kontaktné údaje za účelom uplatňovania Vašich práv súvisiacich s  osobnými údajmi 

- listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa:  ORER spol. s r.o., Ulica T. G. 
Masaryka 350/16, 984 01 Lučenec 

 
- alebo e-mailom na kontaktnej adrese na tento účel určenej: info@mojasrdcovka.sk 

 


