
 

 

Ochrana osobných údajov 
 

• TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU 
 
• Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ elektronického obchodu 

www.jassa.sk, KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880, 
mobil: +421 905 396 271, e-mail: jassa@jassa.sk (ďalej len "správca"). 
 

• Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 
 

• ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
• Pravidlá ochrany osobných údajov sú vytvorené v súlade s aktuálne účinným 

nariadením GDPR a novým zákonom č.18/2018 Z. z. 
• Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný 

týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 
 

• ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
• Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky, vytvorenie 

daňových dokladov za tovar, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít 
správcom voči Vašej osobe. 
 

• Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v 
zmysle čl. 22 nariadenia. 
 

• DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
• Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie 

však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel 
spracovania). 
 

• ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

• Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. 
(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca 
serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping 
s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Slovenská 
pošta a.s. (dopravca), Zásielkovňa s.r.o. (dopravca), GLS General Logistics Systems 
Slovakia s.r.o. (dopravca), CARERO s.r.o. (dodávateľ), ADELAINE trade s.r.o. (dodávateľ), 
DAKO s.r.o (vedenie účtovníctva), MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 
Atlanta, GA 30308 USA 
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F, Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, GOPAY s.r.o. 
(prevádzkovateľ platobného systému GoPay) 
 

 
• PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

/gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr-zpracovatelska.pdf
https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/ochrana-sukromia-na-portali-heurekask-2016.pdf
https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/ochrana-sukromia-na-portali-heurekask-2016.pdf
https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov
https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov
https://files.packeta.com/web/files/SK_Príloha%20č.5_Zmluva%20o%20spracovaní%20osobných%20údajov.pdf
https://gls-group.eu/SK/sk/ochrana-osobnych-informacii
https://gls-group.eu/SK/sk/ochrana-osobnych-informacii
https://velkoobchod.carero.sk/pages/marketingcampaigndetailarticle.aspx?mct_id=857
https://www.nellys.sk/informace/vsetko-o-nakupe.html
https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.95255324.1494076246.1523264655-311259822.1522753529
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018


 

 

 
• Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k 

Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných 
údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu 
Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 

• Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov 
daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných 
údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných 
údajov môžete odvolať na jassa@jassa.sk  

• Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené 
alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u 
dozorného úradu. 

• Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je 
nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich 
osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. 

  
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018 
 

Jassa       

mailto:jassa@jassa.sk

