Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov
Spoločnosť ELESKO a.s., so sídlom Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 365 370, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 3191/B je prevádzkovateľom
internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.elesko.sk, pričom v tejto súvislosti
spoločnosť ELESKO a.s. spracúva osobné údaje dotknutých osôb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti poskytujeme dotknutým osobám v súlade s článkom 13
Nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 zo dňa 27.04.2016 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), ďalej tiež ako „Nariadenie o ochrane osobných údajov“)
nasledovné informácie:
1.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť ELESKO a.s., so sídlom Ventúrska 1, 811 01
Bratislava, IČO: 31 365 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.:
Sa, vl. č.: 3191/B, ktorá určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (ďalej tiež ako
„Spoločnosť“ a/alebo „Prevádzkovateľ“)
Tel.: +421 2 20 92 2 909
E-mail: marketing@elesko.sk
Kontakt pre akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov: marketing@elesko.sk
2.
Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania:
Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/na
nasledovné účely:
a) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne a včasné
dodanie objednaného tovaru (vrátane fakturácie a účtovných povinností našej Spoločnosti) na
právnom základe plnenie zmluvy;
b) Vaše osobné údaje získané priamo pri registrácii, ktorú Vám umožňujeme vykonať za účelom
vytvorenia Vášho osobného účtu (registrácie) v e-shope našej Spoločnosti pre uľahčenie
Vašich ďalších prípadných objednávok tovaru na základe Vášho súhlasu;
c) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie
newslettrov našej Spoločnosti na právnom základe nášho oprávneného záujmu (ak ste náš
zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak ešte nie ste náš zákazník).

3.

Naše oprávnené záujmy

Je naším oprávneným záujmom, aby ste sa dozvedeli o rôznych akciách, nových ponukách
a/alebo zľavách na našom e-shope, ktoré môžete využiť, pričom Vaše osobné údaje spracúvame
preto, aby sme Vám tieto informácie mohli poskytnúť.

4.

Príjemcovia:

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje (a) účtovníkom (vrátane
externých) našej Spoločnosti; (b) dopravcom, s ktorými naša Spoločnosť spolupracuje pri
dodaní tovaru Vám ako dotknutej osobe; (c) správcovi webovej stránky našej Spoločnosti.
5.

Doba uchovávania osobných údajov:

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná
na splnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu, a ďalej po dobu, ktorú sme povinní
ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.

Práva dotknutej osoby:

Dovoľujeme si Vás informovať, že ako dotknutá osoba máte:
a) právo požadovať od našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,
b) právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
d) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
e) právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce
alebo v mieste údajného porušenia.
7.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo
kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to
napr. prostredníctvom formulára „ODVOLANIE SÚHLASU“, ktorý nájdete na našej stránke
a ktorý môžete zaslať našej Spoločnosti e-mailom na adresu: marketing@elesko.sk alebo
poštou na adresu: Ventúrska 1, 811 01 Bratislava.
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