
Informačný materiál o ochrane osobných údajov 

a Cookies  
 

Prvá verzia. Účinná odo dňa 01. mája 2018 

V spoločnosti Gastro-Genius s.r.o. pracujeme na tom, aby sme mohli našim kupujúcim 

poskytovať deň čo deň maximum. Spracovanie Vami uvedených osobných údajov je 

významnou súčasťou našej práce. Chceli by sme Vás však ubezpečiť, že Vaše osobné údaje 

sú u nás v bezpečí a objasniť Vám, ako Vaše osobné údaje využívame za účelom vytvárania 

lepšieho a osobnejšieho zákazníckeho zážitku. 

 

O čom sú tieto pravidlá? 

Vaše osobné údaje spracováva Gastro-Genius s.r.o.  uzatvorená akciová spoločnosť, (sídlo: 

Kracanská c.40, 929 01, Dunajská Streda, DIČ: 2023553807), ako spracovateľ údajov (ďalej len ako: 

„my”, „nás” alebo „Gastro-Genius”). 

Vzhľadom na zbieranie, užívanie a ochranu Vašich osobných údajov je pre nás najdôležitejšie konať 

správne. Práve preto sme pripravili tento informačný materiál s pravidlami ochrany osobných údajov 

a cookies (ďalej len ako: „Pravidlá“), ktoré:  

 stanovujú aký typ osobných údajov zbierame, 

 poskytujú informácie o tom, ako zbierame a akým spôsobom využívame Vaše osobné údaje, 

 vysvetľujú, kedy a s akým cieľom zdieľame osobné údaje v rámci spoločnosti Gastro-Genius a tiež 

s inými organizáciami, a 

 slúžia ako návod informujúci Vás o Vašich právach súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi 

a možnosťami voľby. 

Ponúkame široký sortiment produktov a služieb, preto chceme, aby ste presne vedeli na čo sa tieto 

Pravidlá vzťahujú. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na Vás v prípade, že využijete naše služby (ďalej len ako: 

„Naše služby“). Využitie našich služieb znamená:  

 nákup v našich vzorkových predajniach alebo prostredníctvom nákupu vo webových obchodoch 

spoločnosti Gastro-Genius, respektíve využitím nákupu iným spôsobom prostredníctvom našich 

webových stránok (ďalej len ako: „Naše webové stránky“)  alebo mobilných aplikácií (ďalej len ako: 

„Naše aplikácie“), kde sú tieto Pravidlá dostupné, alebo 

 prihlásenie sa na odber našej direktovej marketingovej komunikácie, napríklad newsletter, ktorú od 

nás môžete dostávať prostredníctvom e-mailov alebo SMS správ, 



 prihlásenie sa do zákazníckeho klubu alebo účasť na prieskume trhu, súťažiach alebo udalostiach 

organizovaných našou spoločnosťou. 

Tieto Pravidlá je možné aplikovať aj v takom prípade, ak nás skontaktujete Vy, respektíve 

skontaktujeme my Vás v súvislosti s našimi Službami. 

Niektoré nariadenia týchto Pravidiel je tiež možné aplikovať v súvislosti so systémom CCTV 

prevádzkovaným v našich obchodných domoch, kedy si tento systém vytvorí o Vás záznam. 

Niektoré naše obchodné oddelenia, ako aj iné spoločnosti patriace k spoločnosti Gastro-Genius, 

môžu zbierať a používať osobné údaje aj na odporúčanie svojich produktov a služieb, respektíve 

na iné ďalšie ciele. Naše vlastné pravidlá ochrany osobných údajov poskytujú informácie o tom, ako 

sa využívajú Vaše osobné údaje v prípade ich kontaktovania alebo využívania ich produktov a služieb.   

Naše webové stránky a mobilné Aplikácie môžu obsahovať aj odkazy odkazujúce na webové stránky 

prevádzkované tretími osobami, ktoré majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Prosíme Vás, 

aby ste si pozorne prečítali Všeobecné zmluvné podmienky ešte predtým, ako uvediete Vaše osobné 

údaje na niektorej z ich webových stránok. Keďže obsah webových stránok prevádzkovaných tretími 

osobami nemáme pod kontrolou, za tento obsah ani nezodpovedáme. 

Vaše osobné údaje spracujeme na základe Všeobecného nariadenia ochrany osobných údajov 

Európskej únie (EÚ 2016/679, ďalej len ako: „GDPR“) a na základe ďalších implementujúcich 

a doplňujúcich právnych predpisov. 

 

Nami zozbierané osobné údaje  

Táto časť obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje od Vás za účelom využitia našich Služieb 

žiadame a aké osobné údaje získavame z iných zdrojov. 

Vašou registráciou na naše služby nám poskytnete: 

 Vaše osobné údaje, a to vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, 

telefónneho čísla, dátumu narodenia a titulu, 

 informácie o tom, či ste členom niektorého nášho klubu zákazníkov, 

 najbližší obchodný dom alebo miesto Vášho obľúbeného obchodného domu, 

 Vaše vstupné identifikačné údaje, ako napríklad užívateľské meno a Vami zvolené heslo. 

Pri využití webového obchodu, ak u nás nakupujete alebo na našich Webových stránkach využívate 

prehliadač alebo mobilnú aplikáciu, môžeme získať nasledujúce informácie: 

 Informácie o online nákupe (napríklad kedy a čo ste si kúpili, kde ste to kúpili a akým 

spôsobom ste za daný tovar zaplatili), 



 Informácie o Vašom online správaní pri vyhľadávaní na našich Webových stránkach 

a mobilných Aplikáciách a o Vašom kliknutí na jeden z našich inzerátov (vrátane tých, ktoré 

sú zobrazené na webových stránkach iných organizácií), 

 Informácie o nástrojoch, ktoré ste používali na získanie prístupu k našim Službám (vrátane 

prípravy, modelovania a prevádzky systému, IP adresy, typu prehliadača, identifikácie 

mobilného nástroja, dátumu a času prístupu k našim službám, adresy webovej stránky, 

z ktorej ste boli presmerovaný na našu webovú stránku a ďalších údajov, ktoré boli 

presmerované štandardným Headerom žiadosti http, a po vstupe aj údaje potrebné 

na udržanie online časti). 

Keď nás kontaktujete alebo my kontaktujeme Vás, respektíve sa zúčastníte našich súťaží, akcií alebo 

prieskumov a výskumov súvisiacich s nami poskytnutými Službami, získať môžeme nasledujúce 

informácie: 

 Osobné údaje, ktoré nám Vy poskytnete o sebe, a to kedykoľvek, kedy nás v súvislosti 

s našimi Službami kontaktujete, napríklad telefonicky, e-mailom, poštou alebo ak s nami 

komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí (napríklad: Vaše meno, užívateľské meno, 

kontaktné údaje), 

 Nami zaslané a Vami otvorené e-mailové správy a iná digitálna komunikácia, vrátane odkazov 

na ktoré kliknete (napríklad tie, ktoré nám umožňujú sledovať, či ste danú komunikáciu 

otvorili a ak áno, aby sme vedeli kedy ste ju otvorili), 

 Vaša spätná väzba a  pripomienky v zákazníckych prieskumoch a dotazníkoch. 

Pri Vašej návšteve našich vzorkových predajní: 

 Môže byť o Vás vyhotovený záznam našimi CCTV nástrojmi, pričom si tieto záznamy môžeme 

v našich CCTV systémoch zachovať s uvedením dňa a času Vašej návštevy a tiež spolu 

s detailnými informáciami  vzorkovej predajne, ktorú ste navštívili. 

Ďalšie zdroje osobných údajov: 

Môžeme využiť aj osobné údaje pochádzajúce z iných zdrojov, napríklad od špeciálnych spoločností 

poskytujúcich informácie alebo z online mediálnych kanálov. Také ďalšie osobné údaje nám 

pomáhajú napríklad pri zlepšovaní a meraní účinnosti marketingovej komunikácie, a to vrátane 

online inzerátov. 

 

Akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje? 

Táto kapitola poskytuje informácie o tom, akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje: 

Prečo Čo to znamená Prečo zbierame osobné Právny základ 



využívame 

osobné údaje? 

vzhľadom na 

spracovanie osobných 

údajov? 

údaje práve takým 

spôsobom? 

Poskytujeme 

Vám naše 

Služby  

Spracovanie Vášho 

užívateľského účtu 

vrátane užívateľského 

účtu webového obchodu  

Spracovanie Vašich 

objednávok a náhrad. 

Vaše osobné údaje 

potrebujeme spracovať 

kvôli spracovaniu Vašich 

užívateľských účtov, 

poskytnutiu produktov 

a služieb, ktoré máte 

v zámere kúpiť 

a spracovaniu prípadne 

požadovaných produktov 

a služieb. 

 

Splnenie zmluvy: 

  

Zbierame nasledujúce údaje: 

- nákupné a transakčné 

údaje 

- kontaktné údaje 

- detaily profilu 

- dodacie/zberné údaje. 

  

  

Bez týchto informácií Vám 

nevieme poskytnúť produkty 

ani služby. 

  

Oprávnený záujem: 

  

-          sledovanie plnenia 

Vašej objednávky a ďalšie 

osobné údaje určené v tejto 

časti.  

Zabezpečenie 

a oprava 

každodenného 

fungovania  

Spracovanie a oprava 

našich Webových stránok 

a Aplikácií   

Na zlepšenie zákazníckeho 

zážitku na našich 

Webových stránkach a v 

mobilných Aplikáciách 

využívame cookies 

a podobnú technológiu. 

Niektoré cookies sú 

potrebné, ak chcete využiť 

funkcie našich Webových 

stránok a mobilných 

Oprávnený záujem 



Aplikácií, prosíme Vás, aby 

ste používanie týchto 

funkcií nevypínali. Ďalšie  

cookies si môžete vypnúť, 

môže to však viesť k 

zhoršeniu  užívateľského  

zážitku. Pre ďalšie 

informácie súvisiace 

s cookies a pre informácie, 

ako ich vypnúť, si prosím 

pozrite časť „cookies 

a podobné technológie“. 

Podpora vývoja 

a zlepšenie nášho 

produktového 

sortimentu, služieb, 

obchodných domov, 

informačno-

technologických 

systémov, know-how 

a komunikácie s Vami  

Využitie osobných údajov 

je potrebné pre realizáciu 

prieskumu trhu, interných 

prieskumov, vývojov a tiež 

zlepšenie informačno-

technologických systémov 

(vrátane bezpečnosti), 

respektíve produktového 

sortimentu, služieb 

a našich obchodných 

domov. To nám umožňuje 

poskytovať Vám lepšie 

služby. 

Oprávnený záujem 

Objasnenie a prevencia 

podvodov a ďalších 

trestných činov  

Kontrola využitia našich 

Služieb a tiež 

predchádzanie prípadným 

podvodom, ďalším 

trestným činom 

a nesprávnemu použitiu 

našich Služieb je pre nás 

veľmi dôležité. To nám 

pomôže zabezpečiť Vám 

bezpečné využívanie 

našich Služieb v súlade so 

Všeobecnými zmluvnými 

Oprávnený záujem 



podmienkami. 

Personifikujeme 

Váš zákaznícky 

zážitok  

  

Využitie Vášho 

internetového správania 

pri prehliadaní, nákupoch 

v obchodných domoch 

a online (vrátane Online 

nákupných transakcií), 

nám pomáha lepšie 

pochopiť našich 

zákazníkov a poskytnúť 

vám personifikované 

ponuky a služby. 

Pozorovanie 

internetového správania 

pri prehliadaní, nákupoch 

v obchodných domoch 

a online nám umožňuje 

personifikáciu našich 

ponúk a služieb. To nám 

pomáha uspokojiť 

požiadavky našich 

zákazníkov. 

Oprávnený záujem 

Našimi produktmi 

a službami vrátane 

nákupov vo webovom 

obchode, respektíve 

ponukami spoločnosti 

Gastro-Genius, 

posielaním 

marketingovej 

komunikácie (e-mailom, 

SMS správami, poštou, 

online inzerátom, pri 

pokladni priamym 

odovzdaním pri 

nákupoch vo vzorkových 

predajniach). Pričom 

online inzeráty je možné 

vidieť na Webových 

stránkach 

prevádzkovaných 

spoločnosťou Matusz-

Vad a na webových 

stránkach ďalších 

organizácií,  ako aj na 

online mediálnych 

kanáloch (vrátane 

Chceme Vám posielať len 

takú marketingovú 

komunikáciu vrátane 

online inzerátov, ktorá Vás 

zaujíma. Pre dosiahnutie 

toho potrebujeme merať 

Vaše odpovede na 

marketingovú 

komunikáciu súvisiacu 

s nami ponúkanými 

produktmi a službami, čo 

znamená aj to, že Vám 

chceme poskytnúť práve 

tie produkty a služby, 

ktoré najviac vyhovujú 

Vašim požiadavkám. 

Počas registrácie, ako aj 

kedykoľvek neskôr, 

môžete zmeniť Vaše 

marketingové preferencie. 

Máte možnosť výberu aj 

v prípade online inzerátov. 

Následne nastavíme Vašu 

preferenciu ohľadom 

V prípade väčšiny 

marketingovej komunikácie 

posielanej 

prostredníctvom e-mailov 

alebo SMS-správ odkazujeme 

na Váš súhlas, v niektorých 

prípadoch však Vaše osobné 

údaje využijeme na základe 

oprávneného záujmu.   



napríklad Google 

AdWords). Môžeme 

merať účinnosť našej 

vlastnej marketingovej 

komunikácie a zároveň aj 

účinnosť komunikácie 

spoločnosti Gastro-

Genius. 

  

cookies a tiež aj spôsob 

kontroly Vašich online 

preferencií inzertného 

správania. 

 

  

Kontaktovať 

Vás 

a spolupracovať 

s Vami  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skontaktovať Vás 

v súvislosti s našimi 

Službami, napríklad 

telefonicky, e-mailom, 

alebo poštovou cestou, 

respektíve 

prostredníctvom odpove

dí, ktoré ste nám poskytli 

v reakcii na posty 

na sociálnych médiách. 

Chceli by sme Vám, ako 

kupujúcim, poskytovať 

ešte lepšie služby  

a k tomu nám slúžia práve 

osobné údaje, aby sme 

Vám v rámci komunikácie 

mohli poskytnúť 

jednoznačné odpovede, 

respektíve aby sme Vám 

mohli poskytnúť potrebnú 

pomoc a informovali sme 

Vás o zmenách našich 

Služieb, ktoré sa týkajú 

Vašej osoby (napríklad: 

zmeny Pravidiel alebo 

Všeobecných zmluvných 

podmienok týkajúcich sa 

našich Služieb ). 

Oprávnený záujem 

Spracovanie propagácií 

a súťaží, ktorých sa 

zúčastníte, a to vrátane 

organizovaných spoločne 

s našimi dodávateľmi 

a partnermi spoločnosti 

Gastro-Genius. 

Spracovanie Vašich 

osobných údajov je 

potrebné 

kvôli prevádzke Vami 

zvolených propagácií 

a súťaží, ak sa ich máte 

v záujme zúčastniť. 

Oprávnený záujem 

Pozvánka k účasti 

na zákazníckych 

Za účelom zlepšovania 

našich služieb 

Oprávnený záujem, ak Vás 

však chceme pozvať 



prieskumoch trhu, 

vypĺňaní dotazníkov  

a ďalších aktivitách 

zameraných na prieskum 

trhu. 

 

  

  

  

  

  

  

  

vykonávame prieskum 

trhu. Ak Vás v súvislosti 

s tým oslovíme, nie ste 

povinný zúčastniť sa 

týchto aktivít. Ak nám 

oznámite, že si neželáte, 

aby sme Vás kontaktovali 

v súvislosti s realizáciou 

prieskumov trhu, Vaše 

rozhodnutie budeme plne 

rešpektovať. Pričom to 

nemá žiadny vplyv na 

využívanie našich Služieb. 

  

  

elektronickou cestou, 

napríklad e-mailom, SMS 

správou, vždy odkazujeme 

na Váš súhlas. 

  

  

  

  

  

Spory, sťažnosti 

alebo žiadosti   

Za účelom vyriešenia 

s Vami alebo s nami 

súvisiacich sťažností, 

právnych požiadaviek 

alebo sporov. 

  

Napríklad, ak nie ste 

spokojný s produktmi, 

ktoré ste si od nás 

zakúpili, respektíve ak 

dôjde k Vášmu úrazu 

v priestoroch nášho 

obchodného domu alebo 

k nejakému ďalšiemu 

incidentu. 

V niektorých prípadoch si 

to môže vyžadovať aj 

lekárske záznamy. 

  

Zriadenie, uplatnenie alebo 

ochrana právnych 

požiadaviek, v niektorých 

prípadoch však odkazujeme 

na náš Oprávnený záujem 

alebo na stanovené právne 

predpisy, na základe ktorých 

môžeme Vaše osobné údaje 

spracovať s cieľom splnenia 

našich právnych požiadaviek. 

CCTV 

  

Sledovanie bezpečnosti 

našich vzorkových 

predajní, v rámci 

prevencie trestných činov 

a za účelom sledovania 

správania sa voči 

komunite. 

S cieľom ochrany nášho 

obchodu, miestnej 

komunity, zákazníkov 

a zamestnancov. 

  

Oprávnený záujem 



    

V záujme pochopenia našich zákazníkov, a to vrátane Vašich požiadaviek, a za účelom poskytovania 

Vám služieb a posielania zaujímavej marketingovej komunikácie, vrátane online inzerátov, budú Vaše 

osobné údaje získané z našich Webových stránok a mobilných Aplikácií spájané s osobnými údajmi 

získanými o Vás v našich vzorkových predajniach. 

Náš oprávnený záujem týkajúci sa využitia Vašich osobných údajov: 

Vyššie uvedené prípady, kedy je využitie Vašich osobných údajov naším oprávneným záujmom: 

 Uspokojenie požiadaviek  našich zákazníkov, a to vrátane poskytnutia našich produktov 

a služieb, 

 Inzerovanie našich produktov a služieb, 

 Prevádzkovanie Vášho užívateľského účtu (napríklad užívateľský účet nákupu vo webovom 

obchode), riešenie reklamácií a sporov, 

 Pochopenie našich zákazníkov vrátane ich zvykov a správania, čo majú radi a čo nemajú radi, 

 Ochrana a podpora našej spoločnosti, zamestnancov, zákazníkov a akcionárov, 

 Objasnenie a prevencia podvodov, správania voči komunite a ďalších trestných činov, 

 Testovanie a vývoj nových produktov a služieb, vývoj existujúcich produktov a služieb. 

 

Zdieľanie osobných údajov so spoločnosťami poskytujúcimi služby spoločnosti Gastro-

Genius s.r.o. 

Spolupracujeme so správne a dôkladne zvolenými Poskytovateľmi služieb, ktorí v našom mene 

vykonávajú niektoré služby.  Sú to spoločnosti, ktoré nám poskytujú nasledujúce služby: 

 Technologické služby (napr. prevádzkovanie Webových stránok, webových Aplikácií a ďalších 

obchodných systémov a  obchodných systémov potrebných na poskytovanie služieb), 

 Služby týkajúce sa ukladania, kombinovania a analýzy údajov,  

 Spracovanie zákazníckych platieb vo webových obchodoch alebo vo vzorkových predajniach, 

 Doručovacie služby, 

 Spoločnosti direkt marketingu, ktoré zasielajú elektronickú komunikáciu (napr. newsletter 

Gastro-Genius na základe nášho poverenia) 

 Tlač poštovej komunikácie a jej poštové doručenie  



 Právne alebo ďalšie profesionálne služby, spoločnosti prevádzkujúce call-centrá alebo 

spoločnosti spracovávajúce alebo prevádzkujúce CCTV  v našich vzorkových predajniach.  

Zdieľame výlučne osobné údaje, ktoré Poskytovateľom umožňujú poskytnutie ich služieb. 

Niekoľko poskytovateľov, s ktorými spolupracujeme, prevádzkuje online mediálne kanále a v našom 

mene umiestňuje na takéto kanály relevantné online inzeráty týkajúce sa našich produktov a služieb, 

respektíve produktov a služieb našich dodávateľov. Napríklad môžete vidieť reklamy týkajúce sa 

našich produktov a služieb pri využívaní stránky sociálnych médií alebo pozeraní predplatených TV 

kanálov. 

Príklady Poskytovateľov služieb: Facebook, Google, Adobe, Slovenská pošta. 

 

Zdieľanie osobných údajov s inými organizáciami  

Táto časť vysvetľuje prečo a aký spôsobom zdieľame osobné údaje s inými organizáciami. 

V nasledujúcich prípadoch môžeme zdieľať osobné údaje s ďalšími organizáciami: 

 Ak nás k zdieľaniu údajov zaväzujú právne predpisy alebo verejný orgán, respektíve ak si to vyžaduje 

uplatnenie spravodlivosti, 

 Ak musíme osobné údaje zdieľať s cieľom založenia, uplatnenia a ochrany našich práv (vrátane 

osobných údajov odovzdaných iným osobám s cieľom prevencie podvodov), 

 Pri reorganizácii, predaji alebo odovzdaní nášho obchodu (alebo jeho časti). Napríklad v prípade fúzie 

a zlúčenia. 

 

Ochrana osobných údajov 

Vieme aké dôležité je spracovanie a ochrana Vašich osobných údajov. Táto časť obsahuje 

popis nástrojov, ktoré na to využívame. 

Využívame počítačové bezpečnostné nástroje, ako sú napríklad firewall a šifrovanie dát, 

respektíve tiež využívame fyzické ochranné vstupné nástroje umiestnené v našich budovách 

a evidenciách na zabezpečenie bezpečnosti údajov. Prístup poskytneme výlučne 

zamestnancom, ktorí ho k výkonu svojej práce potrebujú. Bezpečnosť informácií chránime aj 

v prípade ich preposielania a to šifrovaním údajov.  

Na zbieranie, ukladanie a zdieľanie osobných údajov používame fyzické, elektronické 

a procesné bezpečnostné nástroje. Občas Vás môžeme požiadať o potvrdenie identity ešte 

predtým ako s Vami budeme zdieľať osobné údaje. 



Okrem toho využívame na ochranu bezpečnosti Vašich osobných údajov správne technické 

a organizačné nástroje a tiež Vás žiadame, aby ste zobrali do úvahy fakt, že nevieme 

garantovať bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú preposielané Vašou osobou 

prostredníctvom internetu.  

Osobné údaje, ktoré od Vás zozbierame môžu byť preposlané aj mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru („EHP“), kde sa môžu uchovávať. Osobné údaje môžu spracovať aj 

spoločnosti pôsobiace mimo EHP, a to na základe nášho poverenia alebo na 

základe poverenia niektorej spoločnosti poskytujúcej služby našej spoločnosti. Ak k tomu 

dôjde, zabezpečíme aby bolo Vaše právo na ochranu osobných údajov dodržané v súlade so 

súčasnými pravidlami. Najznámejším spôsobom tohto zabezpečenia je využitie štandardných 

zmluvných klauzúl, napríklad Privacy Shield, ktoré sa vzťahujú na prenos dát do Spojených 

štátov amerických. 

Pre ďalšie informácie súvisiace s prenosom dát mimo EHP, a to vrátane modelových klauzúl, 

kliknite prosím na nasledujúci odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection_hu 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné. Trvanie tejto doby 

ovplyvňuje niekoľko faktorov, napríklad:  

- predovšetkým dôvod, pre ktorý sme ich zbierali, 

- odkedy ich uchovávame, 

- či existuje právny alebo legislatívny predpis, ktorý to odôvodňuje, 

- či sú potrebné k tomu, aby chránili Vás alebo nás. 

 

Marketing a prieskum trhu 

V tejto časti Vám vysvetlíme aké máte možnosti voľby po prijatí marketingovej komunikácie 

a zúčastnení sa prieskumu trhu. 

Zvýraznené ponuky a novinky o našich produktoch a službách Vám budeme posielať rôznymi 

spôsobmi, a to vrátane e-mailu, výlučne však len vtedy, ak ste s tým predtým vyjadrili svoj 

súhlas. Počas registrácie sa Vás opýtame, či si želáte dostávať marketingovú komunikáciu a 

svoje marketingové preferencie si neskôr môžete kedykoľvek zmeniť online, telefonicky 

alebo kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“ v emailovej komunikácii, ktorú od nás 

dostanete. V tomto prípade Vám už nebudeme ďalej posielať marketingové e-mailové správy, 

zohľadnite však prosím, že sa môže stať, že pokiaľ nebudú naše systémy plne aktualizované, 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu


aj po nastavení Vašich preferencií môžete ešte krátky čas dostávať komunikáciu takéhoto 

typu. 

Chceli by sme počuť Váš názor na vylepšenie našich služieb, preto Vás môžeme skontaktovať 

aj za účelom prieskumu trhu. Vždy však budete mať možnosť voľby, či sa našich prieskumov 

trhu chcete zúčastniť. 

 

Cookies a podobné technológie 

Počas prezerania našich Webových stránok a používania našich mobilných Aplikácií 

používame my aj naši partneri súbory cookies a podobné technológie (ďalej len ako 

„Cookies”), aby sme Váš zákaznícky zážitok urobili ešte osobnejší a ešte lepší, a aby sme 

Vám predstavovali len relevantné online reklamy. V tejto časti Vám poskytneme viac 

informácií ohľadom súborov Cookies, a to vrátane spôsobu ako sa majú používať a ako si 

môžete uplatniť svoje práva voľby ohľadom používania cookies. 

Akým spôsobom sa používajú Cookies? 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú jedinečný identifikátor uložený vo Vašom 

počítači alebo mobilnom zariadení, a preto sa Váš prístroj stane rozpoznateľným v prípade 

návštevy nejakej webovej stránky alebo použitia nejakej aplikácie. Cookies sa môžu používať 

iba počas trvania Vašej  návštevy webovej stránky alebo na meranie toho, ako danú službu 

a obsah používate. Cookies nám pomáhajú pri zobrazovaní dôležitých funkcií našich 

Webových stránok a mobilných Aplikácií a pri vylepšovaní Vášho zákazníckeho zážitku.  

Váš súhlas s používaním cookies môže znamenať nasledovné: 

Zlepšenie funkčnosti 

našich Webových 

stránok a mobilných 

Aplikácií 

Cookies nám pomáhajú pri zlepšovaní fungovania našich Webových 

stránok a mobilných Aplikácií pre Váš osobnejší zákaznícky zážitok 

a tiež Vám umožňujú využívať ďalšie užitočné funkcie. 

Cookies používame napríklad na zapamätanie Vašich preferencií alebo 

obsahu nákupného košíka, keď sa vrátite na naše Webové stránky alebo 

znova použijete naše mobilné Aplikácie. 

  

Zlepšenie funkčnosti 

našich Webových 

stránok a mobilných 

Aplikácií 

Cookies nám pomáhajú pochopiť, ako sa naše Webové stránky a 

mobilné Aplikácie používajú, napríklad: oznámenie v prípade 

chybového hlásenia počas prezerania. 

Takéto Cookies zbierajú súhrnné a anonymné údaje. 

Zobrazenie vhodnej Používame Cookies na našich Webových stránkach a na stránkach iných 



online reklamy – 

vrátane sociálnych 

médií 

  

organizácií aj počas používania sociálnych médií za účelom zobrazenia 

reklám, o ktorých si myslíme, že by boli pre Vás najzaujímavejšie. 

Cookies slúžiace na takéto účely často umiestňujú na naše Webové 

stránky špeciálne organizácie.  

Cookies slúžiace na takéto účely často umiestňujú na naše Webové 

stránky organizácie, ktoré ponúkajú špeciálne služby. Tieto Cookies 

zbierajú informácie o Vašom online správaní, ako napríklad Vašu IP 

adresu, webovú stránku, odkiaľ ste prišli a informácie o Vašich 

predchádzajúcich nákupoch a obsahu nákupného košíka. Znamená to, že 

môžete vidieť naše reklamy na našich Webových stránkach aj na 

stránkach iných organizácií, ale aj na našich Webových stránkach 

môžete vidieť reklamy iných organizácií. 

Aby sme Vám mohli zobrazovať pre Vás zaujímavé online reklamy, 

môžeme kombinovať údaje, ktoré pomocou Cookies v prehliadači na 

Vašom počítači alebo inom zariadení zozbierame, aj s inými údajmi, 

ktoré sme zhromaždili. 

Meranie efektívnosti 

našej marketingovej 

komunikácie –  

vrátane online 

reklám 

Cookies nám ukážu, či ste si prezerali nejakú reklamu, a ak áno, ako 

dlho ste ju pozerali. Tieto informácie nám pomáhajú pri meraní 

efektívnosti našich online reklamných kampaní a kontrole počtu 

zobrazenia reklamy. 

Cookies používame aj na meranie efektívnosti našej marketingovej 

komunikácie, ukážu nám napríklad Vaše otvorenie nášho 

marketingového e-mailu. 

  

Tretie strany pôsobiace prostredníctvom našich Webových stránok a mobilných Aplikácií 

Nižšie uvádzame zoznam našich najdôležitejších partnerov s informáciami o type služby, 

ktorú nám poskytujú. Zoznam nie je úplný, ale obsahuje údaje našich partnerov, s ktorými 

máme stabilnú spoluprácu a ktorých cookies technológie sú najčastejšie používané 

prostredníctvom našich Služieb. 

  

Meranie & 

personalizácia 

Vyhodnotenie používania našich služieb, a to 

vrátane testovania rôznych obsahových zmien. Tieto 

údaje môžu slúžiť aj na personalizáciu našich služieb 

a ich reklamu. 

Google 

https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu


  

Sociálne média 

Reklama na plochách sociálnych médií, umožnenie 

pripájania a zdieľania na sociálnych médiách 

prostredníctvom našich Webových stránok. Tieto 

firmy môžu údaje použiť aj na vlastné účely, a to 

vrátane Vášho profilovania a cielenej reklamy pre 

Vás. 

napr.: Facebook 

 

Komentáre 

Pre písanie komentárov na našich Webových 

stránkach. 

  

Vlastný softvér 

Umiestnenie reklamy 

pre našich 

obchodných 

partnerov 

Umožňuje nám personalizáciu online reklám a ich 

zobrazenie v mene našich obchodných Partnerov. 
Google 

 

 

Vaša voľba ohľadne Cookies 

Cookies vo webovom prehliadači 

V nastaveniach prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové a vymazať už existujúce 

Cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby Vás prehliadač vždy informoval o umiestnení nových 

Cookies na počítači alebo v inom zariadení. Ďalšie informácie ohľadom používania Cookies 

nájdete vo funkcii „help” Vášho prehliadača. 

Ak sa rozhodnete vypnúť niektoré alebo aj všetky cookies, nebudete môcť využívať všetky 

funkcie našich Webových stránok. Nebudete môcť napríklad vkladať tovar do nákupného 

košíka, nebudete sa môcť odhlásiť alebo používať tovary a služby, ku ktorým sa je potrebné 

prihlásiť. 

Mobilné Aplikácie 

Cookies fungujú v mobilných aplikáciách odlišne, pretože sú zakódované do samotnej 

aplikácie a používajú jedinečný identifikátor, ktorý mobilné zariadenie vytvorí na používanie 

reklamných činností. Tento reklamný identifikátor môžete vypnúť alebo reštartovať v 

nastaveniach ochrany dát mobilného zariadenia. 

 

Prístupové právo 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu


Máte právo si od nás vyžiadať osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame. Je to tzv. „Žiadosť 

dotknutej osoby“. 

Ak chcete dostať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zavolajte nám, prosím 

na číslo: 06-70-370-70-95. 

 

Iné práva na ochranu údajov 

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte tiež právo: 

1. na opravu nesprávnych informácií: 

Obsah tohto práva: 

Ak sa domnievate, že nami uchovávané údaje sú nevyhovujúce alebo neúplné, kontaktujte nás 

prosím a my ich opravíme. 

2. vzniesť námietku voči používaniu: 

Obsah tohto práva: 

všeobecná námietka – V tomto prípade Vašu námietku voči používaniu Vašich údajov 

prešetríme. Ak Vaše práva prevyšujú náš záujem používať Vaše údaje, na základe Vašej 

námietky zakážeme ich používanie (viď. bod 3 nižšie) alebo ich vymažeme (viď. bod 4 

nižšie) 

námietka voči priamemu marketingu – Ak vznesiete takúto námietku, nebudeme Vaše osobné 

údaje používať na účely priameho marketingu. 

3. zakázať používanie: 

Obsah tohto práva: 

V mnohých prípadoch môžete zakázať používanie Vašich osobných údajov, ak (ale nielen): 

 úspešne podáte všeobecnú námietku (viď. bod 2 vyššie). 

 spochybňujete presnosť nami uchovávaných osobných údajov. 

 sme nezákonne použili Vaše osobné údaje, nechcete však, aby sme ich vymazali. 

4. vymazať Vaše údaje: 

Obsah tohto práva: 

V mnohých prípadoch nás môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak (ale 

nielen): 

 už nepotrebujeme ďalej evidovať Vaše osobné údaje,  

 úspešne ste podali všeobecnú námietku (viď. bod 2 vyššie). 

 odvolali ste svoj súhlas s používaním Vašich osobných údajov (a nemáme už iný právny 

základ na ich používanie), 



 nezákonne sme použili Vaše osobné údaje. 

5. poskytnutie Vašich údajov a ich prenositeľnosť vo forme kópie 

Obsah tohto práva: 

Prenositeľnosť dát je novým právom, ktoré každého v EÚ oprávňuje prenášať svoje údaje 

medzi organizáciami. Toto oprávnenie je bezplatné a umožňuje zákazníkom zmenu 

dodávateľa služby. Znamená to, že dotknutá osoba musí svoje údaje dostať v členenej, 

všeobecne používanej a strojom čitateľnej forme. 

Požiadavku ohľadom Vašich osobných údajov môžete predložiť na telefónnom čísle: 06-70-

370-70-95 

Môžete si vyžiadať poslanie kópie Vašich údajov Vám alebo tretej osobe. 

6. Podanie sťažnosti orgánom pre ochranu osobných údajov: 

V prípade Vašej sťažnosti Vám chceme pomôcť vyriešiť ju, máte však právo podať sťažnosť 

orgánom pre ochranu osobných údajov ohľadom používania Vašich osobných údajov z našej 

strany. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (Národný orgán pre ochranu 

osobných údajov a slobodu informácií) 

adresa: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary 

tel. +36 1 3911 400 

Webová stránka: http://www.naih.hu/ 

 

Ďalšie informácie o Vašich právach pre ochranu osobných údajov 

Webová stránka Orgánu pre ochranu osobných údajov poskytuje ďalšie informácie o vyššie 

uvedených právach ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto právach, 

prečítajte si, prosím, časť „Kontakty” nižšie. 

 

Kontakty 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zbierania, uchovávania alebo používania osobných 

údajov nás, prosím, kontaktujte. 

Telefón: 06-70-370-70-95 

Písať môžete na nasledujúcu adresu: 

MATUSZ-VAD ZRT. 

Kőér utca 3/a.  

1103, Budapest, X. kerület,  

Magyarország 

http://www.naih.hu/


Pracovník pre ochranu osobných údajov: 

Nášho Pracovníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: 

szabovivien@matusz-vad.hu 

Táto verzia je 1. verziou Pravidiel, ktoré sú platné a účinné odo dňa 01. mája 2018. 

 

mailto:szabovivien@matusz-vad.hu

