
 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 

Toto vyhlásenie má za cieľ informovať Vás, akým spôsobom spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o., so sídlom 

Novonosická 503/5, Púchov 020 01, IČO: 36 698 458, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vl. č. 17233/R (ďalej len „Spoločnosť“) zhromažďuje, spracováva, používa, 

uchováva a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej ,,spracovanie osobných údajov“) pri používaní 

našej webovej stránky www.damide.sk. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky údaje, ktoré sa môžu týkať 

priamo vás, napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Spoločnosť dôsledne 

dodržiava všetky právne predpisy o ochrane údajov. 
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Článok 1: Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PMB Slovakia, s. r. o., so sídlom Novonosická 503/5, 

Púchov 020 01, IČO: 36 698 458, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, 

Oddiel: Sro, Vl. č. 17233/R, ktorá určila, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracovávajú.  

 

Článok 2: Bezpečnosť údajov  

 

Našu webovú stránku a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, 

zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov nepovolanými osobami. Prístup do zákazníckych 

účtov a k iným personalizovaným službám je možný iba po zadaní identifikácie používateľa a osobného 

hesla. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení 

komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými 

osobami. 

 

Pokiaľ v rámci procesu objednávky v online obchode platíte platobnou kartou, používame zabezpečenú 

platobnú metódu GLOBAL PAYMENTS.  Viac informácií nájdete v tejto Informácii nižšie. 

 

Pri prenose osobných údajov pomocou tejto webovej stránky sa zásadne využíva tzv. bezpečnostný 

protokol HTTSP/SSL. 

 

V súvislosti s prístupom na našu webovú stránku sa na našich serveroch na zaistenie dátovej a systémovej 

bezpečnosti prechodne, zásadne nie na viac ako 30 dní, ukladajú údaje, ktoré môžu umožniť identifikáciu 

(napr. IP adresa). Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe spracúvame na účely dátovej a 

systémovej bezpečnosti na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR a na základe nášho 

oprávneného záujmu o zabezpečenie našich systémov a o prevenciu proti zneužitiu. 

 



 

 

Článok 3: Zásady uchovávania a vymazávania osobných údajov 

 

Osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu na zabezpečenie účelu spracúvania alebo tak dlho, ako 

je stanovené v príslušných zákonoch alebo platných predpisoch, napr. obchodných, daňových, 

archivačných predpisoch. Po zániku účelu alebo po uplynutí zákonom predpísanej archivačnej lehoty sa 

príslušné osobné údaje vymažú v súlade so zákonnými predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. 

obmedzené spracúvanie v rámci zákonných archivačných povinností.  

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zákonnej povinnosti, konkrétne splnenie zákonných archivačných 

povinností, vyplýva z článku 6, ods. 1, vety 1, písm. c) GDPR. Ak sa osobné údaje spracujú podľa článku 6, 

ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR za účelom ochrany nášho oprávneného záujmu na zachovanie dôkazov, 

zanikajú tieto účely spracúvania po uplynutí zákonných premlčacích lehôt. Bežná zákonná premlčacia 

lehota trvá tri roky. Právnym základom pre akúkoľvek anonymizáciu je tiež čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) 

GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v údržbe a vylepšovaní našich služieb. 

 

Ďalšie informácie o konkrétnych lehotách platných pre uchovávanie a vymazanie nájdete nižšie pri 

jednotlivých opisoch služieb. 

 

Článok 4: Návšteva webstránky a súbory cookies 

 

Ak naše webové stránky používate len pre informáciu, bez registrácie, nákupu v online obchode, nebudete 

využívať žiadnych iných služieb, pri ktorých by ste zadávali svoje osobné údaje, a pokiaľ nám svoje 

osobné údaje nepredáte ani iným spôsobom, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám automaticky 

odovzdá váš prehliadač.  

 

Technický aspekt poskytovania webovej stránky 

Keď navštívite našu webovú stránku, získavame technicky nevyhnutné údaje na zobrazenie, stabilitu, 

technickú optimalizáciu a bezpečnosť webovej stránky: 

 

IP adresa (najneskôr po 30-tich dňoch sa anonymizujú výmazom posledných 8 miest), 

rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT), 

obsah požiadavky (konkrétna stránka), 

stav prístupu/stavový kód HTTP, 

aktuálne prenesený objem dát, 

webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka, 

prehliadač, 

operačný systém a jeho pracovná plocha, 

jazyk a verzia softvéru prehliadača. 

Okrem toho používame údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky spôsobom, ktorý 

neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe. 

 

Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. 

Náš oprávnený záujem na spracovanie spočíva v zaistení technickej prevádzky a v prevencii zneužívania 

našich webových stránok. Zaistenie technickej prevádzky a prevencie zneužívania je aj v záujme 

užívateľov na bezpečnom spracovanie dát a využívanie ponúkaných služieb. 

 

Štatistika, analýza webu, marketing, personalizácia 

Na účely reklamy, prieskumu trhu alebo prispôsobenie služieb elektronických informácií a komunikácií 

aktuálnym potrebám vytvárame používateľské profily za použitia pseudonymu na základe vášho 

používania našich webových stránok. Ďalšie informácie k tomu, najmä na použitie cookies a podobných 

technológií ako cookies nájdete nižšie. 



 

 

 

Súbory cookies a podobné technológie 

Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou 

internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača. Často pri tom obsahujú identifikátor 

tzv. Cookie-ID. Identifikátor Cookie-ID umožňuje opätovné rozpoznanie a identifikovanie určitého 

internetového prehliadača. 

 

Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov 

cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere.  

 

Technológie podobné ako cookies, ako napr. Session a Local Storage môžu byť podobne ako cookies 

taktiež použité na to, aby ukladali informácie do vášho prehliadača. Nami využívané cookies a podobné 

technológie sú v kategórií: Kategória 1 (funkčné služby) - nevyhnutne potrebná na prevádzku webových 

stránok a služieb. Cookies a služby v 2. až 5. kategórii pomáhajú zlepšovať naše služby, zobrazovať 

reklamu prispôsobenú vašim záujmom a zamerať naše webové stránky na vaše záujmy. 

 

Pri prvom prezeraní našich webových stránok máte možnosť,aby ste sa rozhodli, či chcete alebo nechcete 

využiť niektoré služby. Svoje preferencie môžete  upraviť kedykoľvek v našich nastaveniach. Cookies a 

služby kategórie 1 - nevyhnutne potrebné na využitie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. Právnym 

základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Tento právny základ platí aj pre 

služby za účelom štatistiky v kategórii 2. Tieto služby môžete manuálne deaktivovať. Náš oprávnený 

záujem spočíva v udržiavaní a optimalizácii našich služieb a v poskytovaní funkčných a komfortných 

webových stránok. Cookies a služby 3. až 5. kategórie používame len s vaším výslovným súhlasom. 

Právnym základom spracovanie osobných údajov je tu váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) 

GDPR. 

 

Raz udelený súhlas v nastaveniach cookies môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. 

Odvolaním vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do 

odvolania. 

 

Už nainštalované cookies môžete kedykoľvek sami vo svojom internetovom prehliadači vymazať. Máte 

možnosť úplne alebo čiastočne zamedziť inštalácii cookies tiež zodpovedajúcim nastavením internetového 

prehliadača, ktorý používate. Vymazanie môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých prvkov. 

 

Kategória 1: Funkčné služby 

 

Funkčné služby zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať naše webové stránky tak, ako sa 

predpokladá. Tieto služby používajú cookies, aby napr. zabezpečili, že ako prihlásený používateľ pri 

prístupe k rôznym podstránkam našich webových stránok vždy zostanete prihlásení a nebudete musieť 

opakovane pri návšteve našich webových stránok znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje.  

 

Kategória 2: Štatistika 

 

Služby štatistickej analýzy zhromažďujú pseudonymizované informácie na základe náhodnej identifikácie 

o tom, ako sú naše webové stránky používané, za účelom zlepšenia ich atraktivity, obsahu a funkčnosti. 

Tieto súbory cookie nám pomáhajú určiť, či, ktoré, ako často a ako dlho sú podstránky nášho webu 

navštevované a o aký obsah majú používatelia osobitný záujem. Ďalej sú zaznamenávané napr. hľadané 

výrazy, krajiny alebo región, z ktorého sa vykonáva prístup, ako aj podiel mobilných zariadení, ktoré 

pristupujú na naše webové stránky. Nie je zamýšľané priradenie údajov ku konkrétnej osobe a nedochádza 

k zlučovaniu týchto užívateľských profilov s údajmi o nositeľovi pseudonymu. 

 



 

 

Kategória 3: Rozšírená štatistika 

 

V rámci rozšírených analýz používania sú zaznamenávané návštevy webových stránok, aby bolo možné 

sledovať rolovanie a pohyby myši. Stlačenia klávesnice sa nikdy nezaznamenávajú. Rovnako sú skryté aj 

informácie, ktoré by mohli umožniť identifikáciu užívateľa. 

 

Kategória 4: Meranie výkonu 

 

Cookies na meranie výkonu sa používajú za účelom zistenia výkonu reklamných opatrení a optimalizácie 

našich reklamných opatrení.  

 

Kategória 5: Personalizácia 

 

Cookies na účely personalizácie sa používajú, aby sa vám zobrazovali personalizované obsahy 

zodpovedajúce vašim záujmom na týchto webových stránkach aj mimo nich.  

 

4) Webová analýza a online marketing 

Používame rôzne služby webovej analýzy a on-line marketingu. Pokiaľ sú v rámci týchto služieb 

spracúvajú osobné údaje, deje sa tak podľa druhu služby na základe čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR, 

pričom tvorba našich webových stránok tak, aby boli užívateľsky priaznivejšie a atraktívne, tvoria základ 

našich oprávnených záujmov alebo prebieha na základe výslovne vyžiadaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 prvá 

veta písm. a) GDPR) so spracovaním osobných údajov. 

 

Proti spracovania údajov na základe článku. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR môžete kedykoľvek 

namietať, raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Odvolaním vášho 

súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.  

 

Správa našich nastavenia cookies sa z technických dôvodov vzťahuje len na internetový prehliadač, ktorý 

aktuálne používate, a že príslušné nastavenia na iných koncových zariadeniach alebo pri použití rôznych 

prehliadačov musíte spravovať zvlášť. 

 

Tu nájdete zoznam súborov cookies, ktoré môžu byť Spoločnosťou použité: 

https://www.damide.sk/cookies/ 

 

Mapy Google 

Našu webovú stránku sme čiastočne prepojili s mapami Google od spoločnosti Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, konkrétne so službou na zobrazovanie 

interaktívnych zemepisných máp. Vďaka tomu si môžete zobraziť polohu nášho sídla. 

 

Pri návšteve webových stránok, na ktorých sú integrované mapy Google, spoločnosť Google zhromažďuje 

určité informácie, najmä vašu IP adresu, použitý softvér prehľadávača a jeho nastavenie. Tieto informácie 

potom prenáša do USA a ukladá. Zmienené údaje spoločnosť Google zhromažďuje a ukladá na vlastnú 

zodpovednosť a vyhodnocuje ich na vlastné účely. S Google bola uzavretá zmluva podľa štandardné 

zmluvné klauzuly EÚ na účely zabezpečenia primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných 

údajov do tretích štátov. Do zmluvných podmienok spoločnosti Google je možné nazrieť pod odkazom 

https://policies.google.com/terms, dodatočné zmluvné podmienky pre mapy Google nájdete tu: 

https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html. Podrobné informácie o ochrane osobných 

údajov v súvislosti s použitím máp Google nájdete na internetových stránkach spoločnosti Google 

(„Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy. 

 



 

 

Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov prostredníctvom spoločnosti Google 

LLC a chcete to vyjadriť, môžete tak urobiť tu: https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

Článok 5: Využívanie služieb 

Osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, keď využívate naše služby. Nižšie nájdete popis ponúkaných 

služieb súvisiacimi so spracovaním osobných údajov. 

 

Zákaznícky účet 

Spracúvame Vami zadané údaje pri registrácii do zákazníckeho účtu, ktoré môžete v časti pre zákazníkov 

kedykoľvek zmeniť. Ak si želáte zákaznícky účet vymazať, obráťte sa na kontaktné miesto uvedené nižšie. 

Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. b) GDPR. 

 

Poskytovanie údajov tretím stranám 

Údaje o zákazníkoch budú odovzdávané tretím osobám (napr. externí poskytovatelia služieb) iba ak je to 

potrebné na účely poskytovania služieb alebo pre splnenie príslušného účelu spracovania, a ak ste dali svoj 

predchádzajúci súhlas, alebo ak je daný iný právny dôvod. 

 

Ak spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, najmä pri technickom prevádzky služieb, prijímame 

príslušné opatrenia v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu vašich osobných údajov. 

 

Ak prenášame osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nemá úroveň ochrany GDPR, prijímame príslušné 

opatrenia v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu vašich osobných údajov a informujeme vás o 

týchto opatreniach. 

 

Osobné údaje odovzdávame štátnym orgánom (napr. finančným úradom alebo súdom) len, ak sme na to zo 

zákona povinní. 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám za účelom spracovania objednávok 

 

Vaše údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby. 

Vaše údaje sa napr. poskytnú v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie objednávky dodávateľom tretích 

strán - dropshippingovému dodávateľovi, dodávateľovi, prepravnej spoločnosti alebo poskytovateľom 

finančných služieb zabezpečujúcim realizáciu platieb. Právne pohľadávky môžeme odstúpiť tretím stranám, 

predovšetkým na účely refinancovania, ako aj na zjednodušenie riešenia pohľadávok. Upozorňujeme, že pri 

odstupovaní poskytneme v zmysle zákonných ustanovení tretím stranám informácie v rozsahu potrebnom 

na odstúpenie, ako aj na uplatnenie odstupovaných pohľadávok. Právnym základom spracúvania údajov je 

článok 6, ods. 1, veta 1, písm. b) GDPR. Údaje sa spracujú na realizáciu a riešenie objednávok a na 

uplatňovanie našich oprávnených záujmov v oblasti efektívneho riešenia doručenia a platieb, resp. v oblasti 

uplatnenia našich požiadaviek. 

 

Online obchod 

Spoločnosť je poskytovateľom online objednávky v online obchode. 

 

Pokiaľ chcete urobiť objednávku v online obchode, pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste uviedli svoje 

osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej objednávky. Povinné údaje potrebné na prípravu 

zmlúv sú osobitne označené, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami uvedené údaje spracovávame len na účel 

vybavenia vašej objednávky. Právnym základom pre spracovanie údajov na účely uskutočnenia a 

vybavenia objednávky je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR, dobrovoľne sprístupnené údaje môžu slúžiť 

na zvýšenie vášho komfortu (poznámky k vybaveniu objednávky a pod.) a spracovávajú sa na základe 

vášho súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR). Informácie k nášmu zákazníckemu účtu 

nájdete vyššie v bode 1. 



 

 

 

V prípade nákupu v online obchode sme na základe daňových právnych predpisov povinní uchovávať vaše 

meno, priezvisko, adresu a údaje o platbe a objednávke počas desiatich rokov (daňové doklady). Právny 

základ pre zodpovedajúce spracovanie osobných údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. c) GDPR. 

Po dvoch rokoch však v zásade vykonávame obmedzenie spracovania, tzn. že vaše údaje sa použijú len na 

účel dodržiavania zákonných povinností, ibaže by sa spracovanie vašich osobných údajov vykonalo na iné 

účely a bolo kryté iným právnym základom (napr. na ďalšie odosielanie prihláseného newslettera atď.). 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám za účelom spracovania transakcií platobnou kartou. 

 

Pokiaľ vykonávate platby na našom online obchode platobnou kartou, musíte našim poskytovateľom 

platobných služieb poskytnúť Vaše osobné údaje, ako je číslo Vašej platobnej karty. Platby platobnou 

kartou uskutočnené na našich stránkach sú vykonávané prostredníctvom tretej osoby - poskytovateľa 

služieb. Neukladáme čísla platobných kariet.  Ďalej sa môže stať, že pri platbe platobnou kartou budú 

požadované ďalšie bezpečnostné prvky z karty. 

 

Údaje sa zasielajú vybranému poskytovateľovi služieb na základe článku 6 ods. 1 viet. 1 písm. b) a článku 

6 ods. 1 viet. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z: 

- prevencia podvodov, vrátane predchádzania podvodným platobným transakciám a podvodnému 

použitiu alebo odhaleniu takéhoto konania; 

- utváranie užívateľsky prívetivé webové stránky a optimalizácia konverzných pomerov a 

- zavedenie silnej autentizácie zákazníka v súlade so smernicou EU 2015/2366 (PSD 2) alebo 

zákonom č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku (právny základ: článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR 

v spojení so zodpovedajúcimi ustanoveniami smernice EÚ 2015/2366 (PSD 2) alebo zákona o 

platobnom styku). 

 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním poskytovateľa 

služieb spoločnosti Global Payments s.r.o. Spoločnosť Global Payments s.r.o. však môže byť naďalej 

oprávnená spracovávať, používať a prenášať osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na to, aby spoločnosť 

Global Payments s.r.o. spracovávala platby podľa zmluvy, vyžaduje to zákon alebo to vyžaduje súd alebo 

úrad. Podrobnosti nájdete vo vyhláseniach spoločnosti Global Payments s.r.o. o ochrane údajov pod 

nasledujúcim odkazom:  

 

Pre Global Payments s.r.o.: https://www.globalpayments.sk/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov 

 

Marketing, prieskum trhu, hodnotenia a súťaže 

Osobné údaje, ktoré nám boli odovzdané (napr. pri využívaní našich služieb), používame v 

pseudonymizované alebo anonymnej podobe pre náš vlastný prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov. 

Výslovne si vyhradzujeme právo anonymizovať vyššie uvedené dáta. Právnym základom pre spracovanie 

je čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR, kde náš oprávnený záujem spočíva v analýze a optimalizácii 

ponuky produktov a služieb Spoločnosti. 

 

Newsletter 

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na bezplatný odber Newsletteru spoločnosti. Newsletter 

informuje o aktuálnej ponuke, nových výrobkoch, špeciálnych akciách a exkluzívnych zľavách pri tovaroch 

a službách. Spracúvanie údajov na realizáciu a optimalizáciu služby Newsletter prebieha na základe vášho 

súhlasu podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. a) GDPR. 

 

Na prihlásenie sa vyžaduje iba zadanie vašej e-mailovej adresy. Na osobné nadviazanie kontaktu nám 

môžete dobrovoľne poskytnúť oslovenie, meno a priezvisko, ako aj dátum narodenia. 

 

https://www.globalpayments.sk/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov


 

 

Okrem toho upozorňujeme na to, že vždy ukladáme vaše IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom 

tohto postupu je dokladovanie vášho prihlásenia a v prípade potreby objasnenie možného zneužitia vašich 

osobných údajov. Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. 

 

Váš súhlas na poskytovanie služby Newsletter môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti a 

žiadosť o prihlásenie na odber Newsletteru zrušiť. Na tento účel môžete použiť odkaz na zrušenie žiadosti o 

prihlásenie na odber uvedený na konci každého e-mailu s Newsletterom alebo sa na nás obráťte 

prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v tejto Informácii. Odvolanie vášho súhlasu sa nedotkne 

právoplatnosti spracúvania zrealizovaného do jeho odvolania. 

 

Reklamácie 

Osobné údaje poskytnuté v rámci reklamácie tovaru budeme spracovávať iba za účelom spracovania tejto 

reklamácie, tzn. za účelom splnenia našich zákonných práv a povinností v reklamačnom konaní. Právnym 

základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1, prvá veta, písm. c GDPR. Na účely vybavenia reklamácie 

môžeme podľa potreby poskytnúť tieto údaje tretiemu subjektu, napr. odbornému servisu (tiež na účely 

odborného posúdenia) alebo prepravnej spoločnosti. 

 

Článok 6: Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov 

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým všeobecné nariadenie EU 

o ochrane osobných údajov (GDPR) uvádza najmä nasledujúce práva Vás ako „dotknutých osôb“: 

 

 právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako Spoločnosť používa 

osobné údaje a aké ma dotknutá osoba práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov;  

 

 právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, 

a to poštou alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu, 

 

 právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich 

spracovávaním zo strany Spoločnosti prípadne externých sprostredkovateľov, 

 

 právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov; 

 

 právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre 

ďalšie spracovanie; (Ii) bol odvolaný súhlas s ich spracovaním; (Iii) bolo subjektom údajov 

oprávnene namietané ich spracovanie; (Iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť 

vymazané podľa právnych predpisov; 

 

 právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť 

osobných údajov po dobu, kým neoverí ich správnosť; (Ii) spracovanie je protizákonné; (iii) 

ak ich Spoločnosť už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely 

uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) subjekt údajov namieta proti ich spracovaniu 

po dobu, kým Spoločnosť neoverí, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad záujmami 

dotknutej osoby; 

 

 právo podať námietky proti spracovaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané na 

účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo na účely priameho marketingu zo strany 

Spoločnosti; 

 

 právo na prenos, t.j. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému 

prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok; 

 



 

 

 právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 

820 07 Bratislava, Slovenská republika; https://dataprotection.gov.sk/uoou/, pokiaľ sa 

domnievate, že Spoločnosť porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu 

osobných údajov. 

 

Článok 7: Dotazy a kontakty 

 

Pokiaľ Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane 

práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo iný dotaz, alebo sťažnosť k ich spracovaniu, 

kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky, alebo emailom. 

 

Prevádzkovateľ: 

PMB Slovakia, s. r. o., so sídlom Novonosická 503/5, Púchov 020 01, e-mail: info@damide.sk,  tel.:  

+421 902 206 775 

 

Článok 8: Zmeny zásad o spracovaní osobných údajov 

 

Je možné, že sa tieto zásady Spoločnosť rozhodne zmeniť, alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad 

budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke Spoločnosti: www.damide.sk 


