
Obchodné podmienky 

 

Článok I. 

Základné informácie 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope 

www.nafotky.sk, www.nafotkycz.cz, www.albenrahmen.com, medzi predávajúcim 

a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. 

Predávajúcim je: ROKIJA s. r. o., Kopčianska 63, Bratislava 851 01. IČO 46000500, DIČ 

2023184801. Tel. 0911 903215545, e-mail: info@nafotky.sk. Zapísaný v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70385/B. 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 

zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. 

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, 

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27. 

 

Článok II. 

Objednávka a uzavretie zmluvy 

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa 

Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy 

dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. 

 

Článok III. 

Ceny tovaru 

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je 

platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke v 

časti DOPRAVA A PLATBA a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde 

kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. 

Článok IV. 

Platba za tovar 

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke 

DOPRAVA A PLATBA. 

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za 

objednaný tovar. 

 

https://709484568.premium-ersk.cz/
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ČlánokV 

Dodanie tovaru 

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar 

najneskôr do 30 dní; zvyčajná doba odoslania tovaru je do 3 dní od odoslania objednávky (v 

prípade objednávky na dobierku) alebo od pripísania úhrady na účet predávajúceho (v prípade 

platby vopred). 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia 

osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) 

tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia 

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov 

alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva 

opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

 

Článok VI. 

Reklamačný poriadok  

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach 

nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za 

nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, 

ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú 

po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. 

Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku 

je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená 

lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. 

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov. 

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad 

o kúpe. 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a 

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len 

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady 

vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia 

vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide 

o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec 

bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté 

práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre 

opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o 

iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla predávajúceho. 

Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v 

mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. 

Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní. 



Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, 

ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného 

výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z 

ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v 

zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v 

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku 

alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu 

vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno 

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od 

zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže 

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez 

ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov 

na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je 

povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie 

reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu 

výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o 

vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak 

je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj 

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na 

výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť 

predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného 

posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo 

dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj 

všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť. 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je 

reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie 

doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o 

uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie 

reklamácie iným spôsobom. 

Článok VII. 

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa 

prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia 

osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary 

objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, 

ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, 

okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane 

počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím 

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 



Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

● predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom 

trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy, 

● predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného 

na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad fotošperky 

s vlastnou fotkou), 

● predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne 

zmiešaný s iným tovarom. 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom 

trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný 

na stránke v časti FORMULÁRE 

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od 

zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní 

kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci 

vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s 

predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. 

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne 

zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný 

predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré 

si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako 

mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, 

ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním 

poverenej osoby. 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť 

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v 

posledný deň lehoty. 

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo 

osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý 

vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého 

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností 

a funkčnosti tovaru. 

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar 

používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti 

tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, 

akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby 

počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou 

starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho 

nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo 

identifikačnými prostriedkami. 

https://www.nafotky.sk/odstupenie-od-zmluvy-a26_4.htm


 

Článok VIII. 

Alternatívne riešenie sporov 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-

mailom na info@nafotky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil 

jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak 

predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej 

odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu 

alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS 

subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam 

subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh 

môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov 

RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní 

a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, 

zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi 

spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so 

spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na 

diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 

20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie 

alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

Článok IX. 

Ochrana osobných údajov 

 

 

Spoločnosť ROKIJA sro so sídlom Kopčianska 63, IČO 46000500, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo 70385/B(ďalej len 

„predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje: 

 meno, priezvisko 

 e-mailovú adresu 

 telefónne číslo 

 adresu/sídlo 

 

ak je kupujúcim právnická osoba aj: 

 IČO, DIČ, IČDPH 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie 

zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto 

mailto:info@nafotky.sk
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spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je 

nevyhnutné pre výkon zmluvy. 

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného 

budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie 

osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej 

časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej 

dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a 

f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely 

oprávnených záujmov správcu. 

 

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné 

obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických 

komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek 

akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom 

oznámení - odhlásiť. 

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spol. ROKIJA sro, teda správcom osobných 

údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia: 

1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., 

sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR 

2. Dopravca - Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

3. Dopravca - Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, Bratislava 851 01, IČO 48136999 

DIČ"2120099014 

4. Účtovná firma - Accountancy spol. s r.o., Gercenova 1158/9, 851 01 Bratislava, 

IČO:44386117, IČDPH:SK2022688085 

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ. 

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu 

napríklad adovkátovi či právnickej firme.  Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci 

(napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť. 

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese 

info@nafotky.sk 

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.nafotky.sk, používa na 

tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely: 

 merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa 

návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach 

 základné funkčnosti webových stránok.  

 

 Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných 

údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného 

záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 



 Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o 

správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia 

prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného 

záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti 

webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies 

nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre 

fungovanie webu. 

 Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných 

pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú 

funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. 

 Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík 

týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v 

podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu 

jednotlivca. 

 Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:  

o Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou 

Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA 

Pri návšteve nášho eshopu - webovej stránky môžeme o vás zhromažďovať určité informácie, 

ako napríklad vaša IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o 

vašom internetovom prehliadači, o vašom operačnom systéme  alebo nastavení vášho jazyka. 

Tiež môžeme spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, 

napríklad  aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a aký  tovar si pozeráte. 

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia 

anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. 

konkrétnej osobe. 

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme 

spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení – t.j. informácie  o vašom mobilnom 

telefóne a pod.. 

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 

 rušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení 

 vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu 

 požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame  

 vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo 

požadovať obmedzenie spracovania 

 požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ 

to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami 

správcu  

 na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe 

súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy  

 požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov  

 na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia 

porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto 

Nariadením  

 podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle platných zákonov a spracúva iba 
osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov 
je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením 
objednávky v tomto internetovom obchode. 



Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom 

dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. 

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-

rokov môže náš internetový obchod používať  na nákup iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný 

zástupca, t.j. rodič alebo poručník. 

Osobné údaje pre spracovanie objednávky, účtovné účely, vybavenie reklamácie alebo 

odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu sú poskytnuté na dobu 10 rokov. 

Osobné údaje pre prihlásenie k odberu newslettera – registrácia sú poskytnuté na dobu 3 

rokov. 

Osobné údaje pre registráciu zákazníka - na webe, pop-up, potvrdzovací e-mail sú poskytnuté 

na dobu 5 rokov. 

Osobné údaje pre anonymné meranie návštevnosti používame cookies sú poskytnuté na dobu 

1 roku. 

Osobné údaje pre marketingové účely a vernostný program sú poskytnuté na dobu 5 rokov. 

Osobné údaje pre Pridanie diskusného príspevku sú poskytnuté na dobu 10 rokov. 

Osobné údaje pre Súhlas so zasielaním dotazníka spokojnosti s vybavením objednávky sú 

poskytnuté na dobu 60 dní. 

Osobné údaje pre Remarketing, cielenie reklamy a personalizácie obsahu sú poskytnuté na 

dobu 90 dní. 

Osobné údaje pre Vybavenie otázok cez formuláre na webe  sú poskytnuté na dobu 1 roku. 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a 

zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak 

organizačného rázu. 

Všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, chránime  v maximálnej možnej miere. 

Prijali sme všetky dostupné a v danej chvíli možné technické a organizačné opatrenia, ktoré 

zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to najme: 

 Bezpečne uzamknutým sídlom spoločnosti s dverami s kódovacím zariadením. 

 Náš počítač aj mobilné telefóny sú zabezpečené heslom. 

 Prístup k mailom je zabezpečený menom a heslom. 

 Všetok softwér a prístupové heslá pravidelne aktualizujeme. 

 Máme šifrovanú komunikáciu na webe s platným https certifikátom. 

 


