
Osobné údaje a ich ochrana 

 

Správcom osobných údajov je Mgr. Miroslav Pantúček Pa&Pa art, IČO 43451161, Moyzesova 

1909/1B, 020 01 Púchov pre nižšie uvedené účely v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre účtovné účely a potreby 

doručovateľskej firmy. 

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje 

predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a 

ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového 

dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru. 

Dotknutá osoba odoslaním objednávky vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných 

údajov na stránke www.vinomanak.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v 

rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa.  

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s 

výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. 

Sú to doručovateľské služby (adresa doručenia). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre 

vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.  

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) 

bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. 

okruhu príjemcov: 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.  

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v 

nevyhnutnom rozsahu pre účely fakturácie úhrad, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok 

za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie 

iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov na "Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava". 


