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VYHLÁSENIE DOTKNUTEJ OSOBY O SÚHLASE SO SPRACOVANÍM 
OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI INFORMAČNEJ 

SPOLOČNOSTI 
 

(V zmysle §§ 13 - 16 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) 

1. PREVÁDZKOVATEĽ:   Falc, s.r.o. 
 so sídlom Dopravná 5, 955 01 Topoľčany,  
 IČO : 36543179      
 DIČ: 2020138230 
 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Zastúpený: Vladimír  Bizoň 
Telefón: 038/5323353 
E-mail: falc@falc.sk 
Zodpovedná osoba: Vladimír Bizoň 
Kontakt: Tel.: 038/5323351 

2. DOTKNUTÁ OSOBA (po dovŕšení 16 roku veku): 

Prevádzkovateľ overuje poskytnutie súhlasu dieťa vo veku 16 rokov alebo staršie. V čase 

poskytovania súhlasu ste dovŕšil/a vek 16 rokov?       áno     nie 

Priezvisko a meno:  xxx xxx 

3. Dotknutá osoba (zákonný zástupca): 

Prevádzkovateľ overuje poskytnutie súhlasu za dieťa vo veku do 16 rokov. V čase poskytovania 

súhlasu ste zákonným zástupcom dieťaťa?                    áno     nie 

Priezvisko a meno, titul: xxx xxx 

4. INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU 

4.1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 
jeho odvolaním. 

4.2. Účel spracúvania osobných údajov: obchodná ponuka tovaru a marketing e-shopu. 

4.3. Prevádzkovateľ Health port s.r.o. získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby 
po vyjadrení  záujmu o ponúkanú službu (obchodná ponuka tovaru) v rozsahu  
uvedenom v  tomto písomnom vyhlásení na účel:  

 IS obchodná ponuka tovaru - spracovania objednávky a dodania tovaru 
zákazníkom, konečným odberateľom tovaru (uzavretie kúpnej zmluvy realizovanej 
cez internet - zmluva uzavretá na diaľku a následné uskutočnenie platby, dodanie 
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tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a 
iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s 
právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), prostredníctvom e-shopu 
na webovej stránke prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej 
osoby.  

 registrácie na našej webovej stránke (na základe udeleného súhlasu so 
spracovaním osobných údajov), 

 odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, 

 IS marketing e-shopu - slúžiaci k účelu  podaniu informácií verejnosti o 
poskytovaných službách súvisiacich s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa 
prostredníctvom poskytovania priameho marketingu - zasielanie obchodných 
oznámení a newsletterov zákazníkom. Spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - poskytovania 
priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so 
súhlasom dotknutej osoby – klienta so spracovaním osobných údajov pre účely 
poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a 
newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 5 ods. 3 zákona 
č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v prípade, že nedošlo k objednávke 
tovaru alebo služby. 

4.4. Prevádzkovateľ prevádzkuje online obchod  (e-shop) systém. Z dôvodu  obchodnej 
ponuky tovaru na webovom sídle  a následného  uzatvorenia  objednávky (kúpnej 
zmluvy) mimo prevádzkových  priestorov spoločnosti  vyplýva oprávnenosť spracúvať 
osobné údaje dotknutej osoby. Osobné údaje sú predmetom spracovania objednávky a 
dodania tovaru zákazníkom, konečným odberateľom tovaru a prípadné poskytnutie 
iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-
shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa), 
prostredníctvom e-shopu na webovej stránke prevádzkovateľa a poskytovania 
priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) so 
súhlasom dotknutej osoby zasielané dotknutej osobe e-mailom.   

4.5. Spracúvanie osobných údajov v rozsahu:   

Osobné údaje zákazníkov e-shopu nevyhnutné na uzavretie zmluvy na diaľku, ako aj 
registrácie na našej webovej stránke: 

 meno, priezvisko, titul, 

 adresa trvalého pobytu, prípadne adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa 
bydliska zákazníka, 

 číslo účtu, číslo banky, 

 IBAN, BIC/SWIFT, a názov banky,  

 pri platbe kartou sú potrebné aj osobné údaje zákazníka nevyhnutné na 
uskutočnenie platby cez Internet. 

 emailová adresa,  

 telefonický kontakt, 
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 údaje uvádzané v sprievodnej správe, 

 prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie), 

 IP adresa. 

Za účelom odpovede na Vás dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom 
priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané 
nasledovné osobné údaje:  

 meno, priezvisko, titul, 

 emailová adresa,  

 telefonický kontakt, 

 údaje uvádzané v sprievodnej správe, 

 IP adresa. 

4.6. Právny základ spracúvania:  

 IS obchodná ponuka tovaru - § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), 

 IS marketing e-shopu - písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) 
a § 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 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, (General Data Protection Regulation - 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

4.7. Identifikácia tretích strán: kuriérske a doručovateľské spoločnosti, štátne orgány, 
ktoré podľa osobitných zákonov majú ustanovené kontrolné právomoci v oblasti 
elektronického obchodovania. 

4.8. Identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nie je  určená.  

4.9. Doba uchovávania osobných údajov - v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa 
získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny 
základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a 
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení 
lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ prevádzkovateľa. 

4.10. Právo dotknutej osoby od prevádzkovateľa požadovať:   
a) prístup k osobným údajom týkajúcich sa svojej osoby,  
b) opravu osobných údajov, 
c) vymazanie osobných údajov,  
d) obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
e) námietku  na spracúvanie osobných údajov,  
f) prenosnosť osobných údajov, 
g) právo  podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona1), 
h) či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou 

požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom  či 
je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch 
neposkytnutia osobných údajov, 
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i) či sa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 
podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona1); v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ 
dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a 
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú 
osobu. 

4.11. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním 
osobných údajov  informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie ak má 
prevádzkovateľ v úmysle   ďalej spracúvať osobné údaje na iný  účel ako ten, na ktorý 
boli získané. 

4.12. Vyhlasujem, že som bol/a v  zmysle  § 13 ods. 1 písm. a) a  f) zákona1) oboznámený/á s 
podmienkami vyhlásenia, textu som porozumel/a nebol na mňa vyvíjaný nátlak alebo 
dávané podmienky.  

4.13. Svoj písomný súhlas udeľujem slobodne za účelom daným v bode 4.2. k výkonu 
činnosti prevádzkovateľa.  

Topoľčany dňa: 23.04.2020 
                                 ...................................................... 
                            vlastnoručný podpis dotknutej osoby 


