Zásady ochrany súkromia
(ďalej len „zásady)
vydané spoločnosťou UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, so sídlom Za Drahou 165/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, Česká republika, podnikajúcou na území Slovenskej republiky
prostredníctvom UGO trade s.r.o. organizačná zložka, so sídlom: súp. č. 1, 013 15 Rajecká
Lesná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka č.: 10458/L, IČO:
48 111 244 (ďalej len „Spoločnosť“):
I.
Úvodné ustanovenia
1.1.

Tieto zásady sa vzťahujú na praktické dodržiavanie práva na súkromia z hľadiska ochrany
osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami prevádzkovanými Spoločnosťou (ďalej
len „webové stránky“).

1.2.

Zákazník Spoločnosti alebo osoba jednajúca jeho menom (ďalej len „subjekt“) poskytuje
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zaškrtnutím prázdneho štvorcového poľa
pri registrácii na webových stránkach Spoločnosti, čím potvrdzuje, že sa s týmito zásadami
zoznámil a že s nimi súhlasí. Tento súhlas je poskytovaný na dobu zmluvného vzťahu
medzi Spoločnosťou a subjektom a ďalej po dobu troch rokov od skončenia ich zmluvného
vzťahu.

1.3.

Poskytnutím osobných údajov dáva subjekt svoj súhlas Spoločnosti k zhromažďovaniu,
ukladaniu a používaniu jeho osobných údajov v súlade s týmito zásadami a v súlade s
platnými právnymi predpisy upravujúcimi ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
ako aj podľa príslušných ustanovení predpisov Európskej únie.

1.4.

Spoločnosť je oprávnená tieto zásady zmeniť ich aktualizáciou na webových stránkach
Spoločnosti. Tieto zásady sú platné od 1. 3. 2018.

1.5.

Správcom osobných údajov je Spoločnosť, t.j. obchodná spoločnosť UGO trade s.r.o., IČO:
277 72 659, so sídlom Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, Česká
republika, podnikajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom UGO trade s.r.o.
organizačná zložka, so sídlom: súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka č.: 10458/L, IČO: 48 111 244.

1.6.

Zaškrtnutím prázdneho štvorcového poľa „Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení“,
vyjadruje subjekt súhlas so zasielaním obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií
o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách. Tento súhlas je poskytovaný na
dobu trvania zmluvného vzťahu medzi subjektom a Spoločnosťou a subjekt ho môže
kedykoľvek odvolať.
II.
Osobné údaje

2.1.

Osobné údaje je každá a akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo
identifikovateľného subjektu týchto údajov. Identifikovateľným subjektom je fyzická osoba,
ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej
alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú
identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2.2.

Spoločnosť spracováva osobné údaje, ktoré subjekt poskytne v rámci registrácie na
webových stránkach Spoločnosti, údaje, ktoré subjekt poskytne počas ďalšej komunikácie
so Spoločnosťou a údaje o návštevách webových stránkach a o zdrojoch, ku ktorým sa
subjekt pripojil.

2.3.

Spoločnosť spracováva osobné údaje poskytnuté subjektom v nasledujúcom rozsahu:
• Identifikačné údaje subjektu: meno, priezvisko, dátum narodenia;
• Adresné údaje: adresa sídla, adresa prevádzky príp. iná adresa miesta plnenia
zmluvy, telefónne číslo, email.

2.4.

Subjekt berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom
užívateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu
informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov.

2.5.

Osobné údaje sú poskytované za účelom
• uzatvorenia kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
• ponuka výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách,
výrobkoch a iných aktivitách;
• vedenie užívateľského účtu;
• zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov;
• vystavenie daňových a účtovných dokladov;
• prípadného vymáhania pohľadávok.

2.6.

Osobné údaje budú Spoločnosťou uchovávané pre účely uvedené vyššie na dobu od ich
poskytnutia do uplynutia 3 rokov od poslednej objednávky subjektu, ktorý osobné údaje
poskytol.

2.7.

Spracovaním osobných údajov subjektu môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ak
spracovateľa. Osobné údaje sú ako Spoločnosťou, tak i spracovateľom zapracovávané
manuálne i automaticky.

2.8.

Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje subjektu i tretím osobám, ktoré
pomáhajú Spoločnosti s dodávkami tovaru, predovšetkým spoločnostiam zaisťujúcim
prepravu a doručení tovaru.

2.9.

Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje tretej strane, pokiaľ je jej takáto
povinnosť uložená za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

2.10. Osobné údaje subjektu sú uchovávané na zabezpečených serveroch v IT systémoch
v Slovenskej republike. K zaisteniu bezpečného spracovania dát subjektu v súlade s týmito
zásadami využíva Spoločnosť všetkých možných nevyhnutých opatrení.
2.11. Osobné údaje subjektov nebudú poskytované do iných štátov.
III.
Práva subjektov údajov
3.1.

Subjekt potvrdzuje, že poskytol Spoločnosti svoje údaje dobrovoľne v súvislosti
s registráciou na e-shope Spoločnosti. Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné
pre uzatváranie kúpnych zmlúv medzi Spoločnosťou a subjektom.

3.2.

Subjekt je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nad rámec
spracovania nutného k plneniu zmluvných záväzkov medzi ním a Spoločnosťou a so
zasielaním obchodných oznámení. Odvolať súhlas je možné kedykoľvek, ces webovú

stránku www.ugonapriamo.sk v profilu uživateľa alebo písomným oznámením doručeným
na elektronickú adresu: info@ugonapriamo.sk
3.3.

Subjekt je oprávnený požadovať informácie o spracovaní svojich osobných údajov, o účele
spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného
spracovania, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných
údajov. Spoločnosť je povinná takúto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu. Za
poskytnutie takejto informácie môže Spoločnosť požadovať priemernú úhradu
neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

3.4.

Pokiaľ sa subjekt domnieva, že Spoločnosť spracováva jeho nepresné údaje, má právo
požadovať od Spoločnosti, aby takéto údaje opravila.

3.5.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním jeho osobných
údajov má subjekt právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov u
Spoločnosti alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

3.6.

Subjekt má ďalej právo na to, aby jeho osobné údaje boli Spoločnosťou vymazané
v prípade, že:
• osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
• subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce
oprávnené dôvody pre spracovanie;
• osobné údaje boli spracované protiprávne;
• osobní údaje musia byť vymazané za účelom splnenia právnej povinnosti stanovenej
právom Európskej únie alebo členského státu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahujú;
• osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti.

3.7.

Subjekt má ďalej právo na prenositeľnosť osobných údajov spočívajúcu v práve požadovať
od Spoločnosti osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré jej poskytol, v bežne čitateľnom
formáte. Osobné údaje v takejto forme môže subjekt poskytnúť inému správcovi alebo
požadovať ich poskytnutie zo strany Spoločnosti.
IV.

Cookies
4.1.

Na webových stránkach používa Spoločnosť súbory „cookies“ za účelom poskytnutia
väčšieho pohodlia pre subjekty pri ich prehliadaniu. Súbory „cookies“ sú malé textové
súbory, ktoré webové stránky v zariadení subjektu vytvoria v momente, kedy na ne vstúpi.
Súbory „cookies“ užívané Spoločnosťou sú len dočasné a zo zriadenia subjektu sa samé
vymažú po uzatvorení internetového prehliadača. „Cookies“ Spoločnosti pomáhajú pri
identifikácii zvlášť populárnych či problémových častí týchto webových stránok, nie je ale
možné ich spojiť s konkrétnym subjektom.

4.2.

Subjekt si môže webové stránky Spoločnosti prehliadať i bez súborov „cookies“, je však
možné, že niektoré ich funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži.

4.3.

Používaním webových stránok vyjadruje subjekt súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie
uvedeným spôsobom.

V.

Vylúčenie zodpovednosti
5.1.

Tieto webové stránky poskytuje Spoločnosť „tak, ako sú“. Užívanie týchto webových
stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a
používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto webových stránkach je na
vlastné riziko subjektu.

5.2.

Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, neprehlasuje Spoločnosť ani neručí za:
• presnosť, ani úplnosť materiálu zverejneného na internetových stránkach;
• dostupnosť webových stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo
prerušenia;
• kompatibilitu webových stránok s počítačovým systémom a softwarom subjektu;
• to, že webové stránky nie sú infikované vírusom.

5.3.

Spoločnosť nie je zodpovedná za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré subjekt
poskytne na iných webových stránkach, na ktoré webové stránky Spoločnosti odkazujú. Na
takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady.
VI.

Správca webových stránok
6.1.

Správcom týchto webových stránok je spoločnosť MDI.SK s.r.o., IČ: 36 766 658, se sídlom
Bieloruská 12, 82106 Bratislava, Slovenská republika. Prípadné otázky alebo upozornenia
týkajúce sa obsahu alebo správy týchto webových stránok je možné odoslať na e-mail:
info@ugonapriamo.sk.

Ostrava, 1.5.2018

UGO trade, s.r.o.

