
e-shop 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU 

 Správcom Vašich osobných údajov je spolok MetalGate, z.s., so sídlom Broncova 
1055, 252 30 Řevnice, identifikačné číslo: 22711074, zapísaný v obchodnom registri 
pod značkou L 24811, vedenom pri Mestskom súde v Prahe (ďalej len ako „správca“) 

 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: 
adresa pre doručovanie – MetalGate, z.s., U Nikolajky 11, Praha 5, 150 00 
adresa elektronickej pošty – objednavky@metalgate-eshop.cz , 
telefón – +420 602 526 025. 

 Správca nevymenoval žiadnu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov 
 MetalGate, z.s. je registrovaný v registri spracovania osobných údajov, vedenom 

Úřadem pro ochranu osobních údajů, pod číslom 00061577. 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJE TENTO E-SHOP 

 Sú to meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefón, e-mailová adresa a 
pri platbe prevodom na účet aj číslo účtu, z ktorého platba príde. 

 Nespracovávame Zvláštne kategórie osobných údajov (citlivé údaje) 

3. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré 
správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre 
naplnenie zmluvy. 

4. ZÁKONNÝM  DÔVODOM NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE 

 plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 opravnený záujem správcu na poskytovanie priamého marketingu (najmä pre 

zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR v 
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej 
spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

5. ÚČELOM  SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE 

 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného 
vzťahu  medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré 
sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie 
osobných údajov je potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia 
osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či zo strany správcu splniť. 

 zasielanie obchodných oznámení a činnosť ďalších marketingových aktivit. 



 Ďalej sú osobné údaje použité na účtovnú agendu spolku. 
 Zo strany správcu nedochádza k rozhodovaniu založenom výhradne na 

automatizovanom spracovaní v zmysle čl. 22 GDPR. 

6. SPRÁVCA UCHOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE 

 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 
medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po 
dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) 

 po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely 
marketingu, najviac 10 rokov, v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe 
súhlasu. 

7. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SPRACOVATELIA) 

 Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov sú firmy  
o Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému Webareal, na 

platforme ktorého funguje tento e-shop) 
o HVK v.o.s. (účtovná firma, ktorá vedie účtovníctvo pre MetalGate, z.s.) 
o Zásilkovna s.r.o.  (dopravca tovaru ku zákazníkom) 

 So spoločnosťami máme uzavreté spracovateľské zmluvy. 

8. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV 

Za podmienok stanovených v nariadení máte  

 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR 
 právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie 

spracovania podľa čl. 18 GDPR, 
 právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
 právo podať námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
 právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a 
 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronický na adresu alebo e-

mail správcu, ktorý je uvedený v čl. III v týchto podmienkach. 

 Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené, či je 
porušované nariadenie, okrem iného máte tiež právo podať sťažnosť dozornému úradu 
(podrobnosti nájdete v dokumente Obchodné podmienky). 

 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie 
je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na 
uzavretie kúpnej zmluvy v tomto e-shope. 

 9. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie osobných údajov. 

 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie datových uložísk a uložísk 
osobných údajov v papierovej podobe, najmä hesla, šifrovanie, zálohy. 

 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. 



10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste 
oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov z titulu spracovania osobných 
údajov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a že ich v celom rozsahu prijímate. 

 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle 
novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi. 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 

 


