Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
čl. I
Základné ustanovenia
1. 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 DREVEX EU, s.r.o. IČO:
36835463 so sídlom Bojnická cesta 1870/45-B, 971 01 Prievidza, Slovensko
(ďalej len "prevádzkovateľ").
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 adresa: DREVEX EU, Bojnická cesta 1870/45-B, 971 01 Prievidza
 email: info@drevex.eu
 telefón: +421 46 5423 889
3. 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.
4. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

čl. II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré
prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre
plnenie zmluvy.

čl. III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (pre
zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre
zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej
spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné
údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou
požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je
možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.
3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný
súhlas.

čl. IV.
Doba uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov
(po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

čl. V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s
prevádzkovaním e-shopu
 zaisťujúce marketingové služby
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny
mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích
krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

čl. VI.
Práva dotknutých osôb
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 Právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.



 Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 Právo podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21
GDPR a právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov podľa čl. 20 GDPR.
 Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo
email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom,
komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej
adresy info@drevex.eu.



Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú
adresu info@drevex.eu a požiadať nás o ich opravu alebo doplnenie.



Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v
nasledovných prípadoch:
o namietate správnosť Vašich osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť
Vašich osobných údajov,
o spracovanie Vašich osobných údajov je nezákonné,
o Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre
uplatnenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov,
o namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním Vašich osobných údajov.



Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v
prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme
podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované,
o odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný
právny základ pre spracovanie osobných údajov,
o osobné údaje boli spracované nezákonne,
o dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy,
o ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov.



Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej
konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči
spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

3. Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je
nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich
osobných údajov nemožno zmluvu uzatvoriť ani zo strany prevádzkovateľa plniť.

čl. VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k
zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v písomnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním dopytu z internetového dopytového formulára potvrdzujete, že ste
oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
dopytového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. 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 správcovi poskytli.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom
zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových
lokalít.

I. 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 e-mail, jazyk, filtrovanie,
zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo
prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

II. Ako používame súbory cookies
Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov
vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre
nevyhnutnú funkcionalitu web stránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

III. Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na
stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo Vašom 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.

IV. Aké cookies používame
1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej
webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu ukladania tovaru do nákupného košíka. Bez
týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a
preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie
zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste
boli prihlásení.
2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej

internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na
zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo
najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme
zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú
implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto
cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas.
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.
(ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.
Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované
spoločnosťou Google, a to:
 prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
 remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
 rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre
odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V. Vaše voľby
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri
využívame cookies a podobné technológie:
 nastavenia prehliadača - hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým
akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies.
Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby
riadne fungovať.
 tretie strany - na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na
stránke optout.aboutads.info.
 vlastné riešenia partnerov - na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané
jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

VI. Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

