
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 

ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Prevádzkovateľ kladie dôraz na ochranu Osobných údajov. 

1.2 Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) poskytujú informácie, ako 

Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva Osobné údaje v súvislosti 

s prevádzkovaním portálu www.datapredaj.sk (ďalej len „Portál“), v súvislosti s 

výkonom svojej podnikateľskej činnosti a s poskytovaním služieb svojim Klientom, 

či voči iným Dotknutým osobám. 

1.3 V týchto Zásadách ochrany osobných údajov zároveň poskytujeme informácie o tom, 

akým spôsobom Prevádzkovateľ chráni Osobné údaje Dotknutých osôb/Klientov, 

ako aj o právach a možnostiach ich uplatnenia Dotknutou osobou/Klientom. 

1.4 Tento dokument je zverejnený na portáli: www.datapredaj.sk a verejne prístupný pre 

všetky Dotknuté osoby/Klientov a Užívateľov. 

Prevádzkovateľ odporúča starostlivé oboznámenie sa Klienta, Dotknutej osoby a Užívateľa 

webovej stránky s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. 

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Guarantee4you s. r. o., so sídlom na adrese: 

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 

v Prahe, Oddiel C, Vložka číslo 332517, IČ: 092 03 541. 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  

Korešpondenčná adresa: Guarantee4you s. r. o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 

E-mail: info@datapredaj.sk  

Telefonický kontakt: +421 940 625 867 

3. ZÁKLADNÉ POJMY 

Pre účely tohto dokumentu majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam: 

Zákonom sa rozumie Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“). 

Nariadením GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov). 
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Prevádzkovateľom sa rozumie subjekt, ktorý sám, alebo spoločne s inými určí účely a 

prostriedky spracúvania Osobných údajov; v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných 

údajov, sa Prevádzkovateľom rozumie podnikateľský subjekt definovaný v bode 2 

(„identifikačné údaje“) týchto Zásad ochrany osobných údajov. 

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej Osobné údaje Prevádzkovateľ 

spracúva; je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na 

identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či 

viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, 

ekonomickú, kultúrnu  alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, 

alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, 

najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo 

odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, 

mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; Osobné údaje 

Dotknutých osôb spracúvané Prevádzkovateľom sú špecifikované v týchto Zásadách ochrany 

osobných údajov. 

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií 

s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, 

prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným 

spôsobom, preskupovanie, alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia, 

bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 

prostriedkami. 

Klientom sa rozumie akákoľvek Dotknutá osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s 

Prevádzkovateľom, na základe Zmluvy, resp. Objednávky. 

Užívateľom webovej stránky sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo 

používa webovú stránku www.datapredaj.sk (ďalej len „Užívateľ“). 

Objednávkou sa rozumie písomná žiadosť Klienta k poskytnutiu služieb zo strany 

Prevádzkovateľa Klientovi, bližšie špecifikovaných v predmetnej objednávke; pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností, objednávka potvrdená Prevádzkovateľom zároveň predstavuje 

záväznú Zmluvu o poskytovaní služieb portálu datapredaj.sk. 

Zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Klientom, predmetom 

ktorej je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi služby bližšie špecifikované 

v príslušnej Zmluve a/alebo jednotlivej Objednávke, a záväzok Klienta zaplatiť 

Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu.  

Treťou stranou sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra, 

alebo iný subjekt než Dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na 

základe priameho poverenia Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa poverené spracúvaním 

Osobných údajov.  
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Portálom datapredaj.sk sa rozumie internetový portál, ktorý Poskytovateľ prevádzkuje na 

webových stránkach www.datapredaj.sk.  

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1 Prevádzkovateľ získava a spracúva Osobné údaje výlučne na konkrétne určené, 

výslovne uvedené a legitímne účely, pričom takto získané Osobné údaje ďalej 

nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 

4.2 Každé spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľom má svoj právny základ v 

článku 6 Nariadenia GDPR, resp. ustanovení § 13 ZOOÚ. Prevádzkovateľ spracúva 

Osobné údaje tiež v súlade so zásadami spracúvania Osobných údajov v zmysle 

článku 5 Nariadenia GDPR. 

4.3 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v listinnej, ako aj elektronickej forme. 

4.4 Osobné údaje sú spracúvané na účely konkretizované v bode 4.4.1 až  4.4.7 týchto 

Zásad.  

4.4.1 Za účelom plnenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu medzi 

Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou/Klientom, vrátane zaistenia platobného 

styku, spracúva Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta v tomto 

rozsahu: 

- meno a priezvisko/obchodné meno, 

- adresa bydliska/sídlo spoločnosti/miesto podnikania, 

- rodné číslo/dátum narodenia, prípadne identifikačné číslo a daňové 

identifikačné číslo, 

- adresa elektronickej pošty, 

- telefónne číslo, 

- číslo účtu, 

- IP adresa, 

- prípadne aj adresa pre doručovanie písomností. 

4.4.2 Prevádzkovateľ získava a spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta okrem 

iného aj na účely fakturácie a vedenia účtovníctva (vystavenie daňového dokladu, 

zasielanie faktúr a pod.). Na tento účel spracúva Prevádzkovateľ Osobné údaje 

Dotknutej osoby/Klienta v tomto rozsahu: 

- meno a priezvisko/obchodné meno, 

- adresa bydliska/sídlo spoločnosti/miesto podnikania, 

- rodné číslo/dátum narodenia, prípadne identifikačné číslo a daňové 

identifikačné číslo, 

- číslo účtu, 

- prípadne iné identifikačné údaje potrebné na účely fakturácie a vedenie 

účtovníctva. 

4.4.3 Prevádzkovateľ získava a spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta 

nevyhnutné k uplatneniu práv Dotknutej osoby/Klienta, napr. na vedenie 

reklamačného konania, alebo iného obdobného konania, ako aj konania o 

sťažnostiach, podnetoch, či uplatnenie práv Dotknutej osoby/Klienta podľa 
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Nariadenia GDPR a ZOOÚ, či evidenciu týchto konaní. Na tento účel spracúva 

Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta v tomto rozsahu: 

1. meno a priezvisko/obchodné meno, 

2. adresa bydliska/sídlo spoločnosti/miesto podnikania, 

3. rodné číslo/dátum narodenia, prípadne identifikačné číslo a daňové 

identifikačné číslo, 

4. adresa elektronickej pošty, 

5. telefónne číslo, 

6. číslo účtu, 

7. prípadne iné identifikačné údaje nevyhnutné k uplatneniu práv Dotknutej 

osoby/Klienta. 

4.4.4 Prevádzkovateľ môže získavať a spracúvať Osobné údaje rovnako aj na účely 

kontaktu s možnými Klientmi, či inými Dotknutými osobami, spracovania vzniku 

kontaktu na účely poskytovania služieb, a to predovšetkým v prípade, ak Dotknutá 

osoba kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára 

dostupného na webovej stránke www.datapredaj.sk, e-mailom, alebo iným vhodným 

spôsobom. Na tento účel spracúva Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej 

osoby/Klienta v tomto rozsahu: 

1. meno a priezvisko/obchodné meno, 

2. adresa elektronickej pošty, 

3. telefónne číslo. 

4.4.5 Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta (napr. 

IP adresa) na účely sledovania počtu návštevníkov webového portálu datapredaj.sk 

(tzv. monitoring návštevnosti) a zistenia, ako sa návštevníci na webovom portáli 

pohybujú a ako ho používajú. Uvedené pomáha Poskytovateľovi zlepšiť spôsob, 

ktorým webový portál funguje napríklad tým, že zabezpečí, aby jeho používatelia 

ľahšie našli to, čo hľadajú, personalizovať obsah webového portálu a prispôsobiť ho 

tak, aby jeho používanie vyhovovalo konkrétnemu návštevníkovi.  

4.4.6 Za účelom skvalitňovania zákazníckej podpory Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ 

zaznamenáva aj informácie o vzájomnom kontakte s Dotknutou osobou/Klientom. 

4.4.7 Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním Osobných údajov Dotknutej 

osoby/Klienta Tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade spracovania Osobných 

údajov za účelom plnenia zmluvného vzťahu je takou Treťou osobou softwarová 

spoločnosť zaoberajúca sa údržbou a spoločnosti zabezpečujúce platobný styk. 

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1 Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností 

vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo na dobu nevyhnutnú na vyššie uvedené 

účely, na ktoré boli zhromaždené (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia príslušnej 

zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou/Klientom) alebo do doby 

odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej 

Prevádzkovateľovi, a to poštou alebo elektronicky.  
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6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení GDPR má dotknutá osoba právo: 

- na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia GDPR) 

- na opravu osobných údajov (článok 16 nariadenia GDPR) 

- na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (článok 17 nariadenia 

GDPR) 

- na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 nariadenia GDPR) 

- na prenosnosť osobných údajov (článok 20 nariadenia GDPR) 

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov (článok 21 nariadenia 

GDPR) 

6.2 Osobné údaje Dotknutej osoby/Klienta budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou 

bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania 

Osobných údajov Dotknutej osoby/Klienta, majú tieto osoby právo podať podnet 

alebo žiadosť elektronicky na e-mail: info@datapredaj.sk.  

6.3 Ak sa Dotknutá osoba/Klient domnieva, že boli porušené jej práva na ochranu 

osobných údajov, má právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27. 

6.4 Odpoveď na uplatnenie práv Dotknutej osoby/Klienta poskytne Prevádzkovateľ 

Dotknutej osobe/Klientovi bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo 

neprimeranej žiadosti o uplatnenie práv Dotknutej osoby/Klienta je Prevádzkovateľ 

oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď 

poskytne Prevádzkovateľ Dotknutej osobe/Klientovi do 1 mesiaca odo dňa, kedy si 

Dotknutá osoba/Klient uplatnili svoje práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ 

oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti 

žiadostí Dotknutých osôb/Klientov, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty 

bude Prevádzkovateľ vždy Dotknutú osobu/Klienta informovať. 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1 V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby/Klienta so spracovaním Osobných 

údajov, tento nám Dotknutá osoba/Klient poskytuje ako vážny a slobodne daný, 

konkrétny, informovaný a jednoznačný.  

7.2 Dotknutá osoba/Klient má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť 

spracúvanie Osobných údajov. Za týmto účelom žiadame Dotknutú osobu/Klienta 

o bezodkladné kontaktovanie Prevádzkovateľa. V prípade ak tak Dotknutá 

osoba/Klient urobí, tieto Osobné údaje nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať na 

účely, na ktoré bol súhlas udelený.  

7.3 Odvolanie súhlasu Dotknutej osoby/Klienta nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek 

spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním 

zo strany Dotknutej osoby/Klienta. 
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8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV BEZ SÚHLASU 

8.1 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Klienta/Dotknutej osoby bez súhlasu 

Klienta/Dotknutej osoby predovšetkým v prípade, kedy Klient/Dotknutá osoba 

odovzdá Prevádzkovateľovi svoje určité Osobné údaje ako podmienku toho, aby 

Prevádzkovateľ s Klientom/Dotknutou osobou mohol uzavrieť príslušnú Zmluvu a 

túto ďalej plniť.  

8.2 Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva bez súhlasu Klienta/Dotknutej osoby 

rovnako i v ďalších prípadoch, kedy je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Osobné 

údaje Klienta/Dotknutej osoby získané iným spôsobom. 

8.2.1 Osobné údaje Klienta/Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať bez 

súhlasu Klienta/Dotknutej osoby predovšetkým z dôvodu dodržania právnych 

povinností Prevádzkovateľa, ktoré pre Prevádzkovateľa vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, medzinárodných zmlúv či Nariadenia 

Európskej komisie). 

8.2.2 Osobné údaje Klienta/Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať bez 

súhlasu Klienta/Dotknutej osoby taktiež z dôvodu a pre účely uzavretia a/alebo 

plnenia Zmluvy medzi Klientom/Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom. Ide najmä 

o poskytnutie služby, uskutočnenie obchodu alebo poskytnutie iného plnenia podľa 

Zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, vrátane jednania o uzavretí alebo zmene 

príslušnej Zmluvy. 

8.2.3 Osobné údaje Klienta/Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať bez 

súhlasu Klienta/Dotknutej osoby rovnako z dôvodu oprávnených záujmov 

Prevádzkovateľa (ide najmä o ponúkanie obvyklých produktov a služieb 

Prevádzkovateľa Klientom Prevádzkovateľa; dokladanie skutočností, ktoré potrebuje 

Prevádzkovateľ doložiť Tretím osobám či Orgánom verejnej moci pri vymáhaní 

pohľadávok, informovaní poskytovateľov zaistenia, realizácii zaistenia alebo iného 

uplatnenia pohľadávok; riešenie všetkých sporných agend, najmä pre účely vedenia 

súdnych či iných sporov; ochranu majetku Prevádzkovateľa, Klientov 

Prevádzkovateľa či Tretích osôb). 

9. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE 

PROFILOVANIA 

9.1 Prevádzkovateľ pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva automatizované 

rozhodovanie. 

9.2 Prevádzkovateľ pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva profilovanie. 

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 S prihliadnutím na Nariadenie GDPR a ZOOÚ, Prevádzkovateľ prenos Osobných 

údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii neuskutočňuje. V prípade, 

ak by sa tak stalo, tak takéto spracúvanie a prenos Osobných údajov bude vykonaný 

len za predpokladu, že Prevádzkovateľ prijme dostatočné opatrenia na zabezpečenie 



ochrany Osobných údajov, resp. na základe vášho výslovného súhlasu s 

navrhovaným prenosom a spracúvaním. 

11. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

11.1 Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti: Osobné údaje sú spracúvané 

zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k Dotknutej osobe. 

11.2 Zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne 

uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je 

zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom 

záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa 

nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi. 

11.3 Zásada minimalizácie osobných údajov: Osobné údaje sú primerané, relevantné a 

obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa 

spracúvajú. 

11.4 Zásada správnosti: Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované; musia sa 

prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa Osobné údaje, ktoré sú 

nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo 

opravia. 

11.5 Zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu Dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na 

účely, na ktoré sa Osobné údaje spracúvajú; Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, 

pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely 

vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za predpokladu prijatia 

primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných nariadením GDPR 

na ochranu práv a slobôd Dotknutých osôb. 

11.6 Zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje 

primeranú bezpečnosť Osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo 

nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to 

prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. 

11.7 Zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými 

zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať.  

12. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia 

k zabezpečeniu Osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto 

údajom alebo k ich strate. 

12.2 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Osobným údajom budú mať prístup len oprávnené 

osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch.  

13. COOKIES 

13.1 Pri poskytovaní služieb využíva Prevádzkovateľ tiež Cookies, čo sú malé textové 

súbory, ktoré sa ukladajú do počítača Užívateľa pri prvom načítaní web stránky. 



Vďaka Cookies si navštívené web stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých 

Užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opätovne. 

Uvedené pomáha Užívateľom využívať služby Prevádzkovateľa efektívnejšie. 

13.2 Súbory Cookies sa ukladajú priamo do jednotlivých počítačov Užívateľov pomocou 

webového prehliadača. Cookies neslúžia k získaniu akýchkoľvek citlivých Osobných 

údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies Prevádzkovateľ 

nepoužíva na zistenie totožnosti Užívateľov webových stránok. 

13.3 Ďalšiu skupinu predstavujú Cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu 

návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určitej služby či Cookies 

prevádzkovateľov reklamných systémov). Tieto Cookies sú riadené tretími stranami 

a Prevádzkovateľ nemá prístup k čítaniu alebo zápisom týchto údajov. 

13.4 Každý Užívateľ má možnosť používanie Cookies odmietnuť. Je však možné, že v 

niektorých prípadoch nebude možné bez používania Cookies zobraziť určitú našu 

službu.  

13.5 Pokiaľ bude mať prehliadač Užívateľa používanie Cookies povolený, bude mať 

Prevádzkovateľ za to, že Užívateľ súhlasí s využívaním štandardných Cookies zo 

strany webovej stránky Prevádzkovateľa. Pokiaľ Užívateľ nebude chcieť Cookies 

využívať, je možné ich používanie zablokovať. 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Odoslaním objednávky alebo dopytu prostredníctvom webového portálu 

datapredaj.sk Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Zásadami ochrany osobných 

údajov oboznámila a bezvýhradne s nimi súhlasí. 

14.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či aktualizovať tieto Zásady ochrany 

osobných údajov, v súlade s platnou legislatívou a zmenou v rozsahu a spôsobe 

spracúvania Osobných údajov Dotknutých osôb/Klientov.  

14.3 Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vždy v aktuálnej verzií dostupné 

v elektronickej podobe na webovom portáli Prevádzkovateľa: www.datapredaj.sk  

 

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021  

http://www.datapredaj.sk/

