
PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovateľom je spoločnosť: DS BYT Centrum s. r. o.  
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mierová 1045/37, 059 71 Ľubica, IČO: 46576185 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) 

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany 
osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.  

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii. 

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 

 
Článok II. 

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania 
OÚ, príjemcovia OÚ 

*tabuľka "účel spracúvávania OÚ" 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné 
vypracovanie cenovej ponuky, vybavenie objednávky, uzatvorenie kupno-predajnej zmluvy, 
uzatvorenie zmluvy o dielo, vybavenie sťažností a reklamácií, v prípade žiadateľa o zamestnanie 
uzatvorenie pracovnej zmluvy. 

Článok III 

Práva dotknutej osoby 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 



Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej 
osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať 
proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk) 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej 
osoby nás prosím kontaktujte: 

Peter Drugáč - konateľ spoločnosti / 0908 995 976 / dsbytcentrum@gmail.com                                 
Peter Stracený - konateľ spoločnosti / 0905 794 067 / dsbytcentrum@gmail.com 

*tabuľka "účel spracúvávania OÚ" 
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spracúvania OÚ 
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dotknutých 

osôb 
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OÚ 
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uchovávania 

OÚ 

Katogória 
príjemcov 

OÚ 

vystavenie 
daňového 
dokladu 
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GDPR 

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty 
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bežné 

osobné 
údaje 

podľa zákona 
uvedeného  
v právnom 

základe 

účtovník 
pošta, kuriér 
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spracúvanie osobných údajov 
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údaje 

lehota 
uvedená  
v zmluve 

žiaden 
príjemca 

reklamácie 

článok 6 ods. 1 písmeno c) 
GDPR 

zákon č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa, zákon 

č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník 

zákazníci 
bežné 

osobné 
údaje 

podľa zákona 
uvedeného  
v právnom 

základe 

žiaden 
príjemca 

nákup na splátky 

článok 6 ods. 1 písmeno b) 
GDPR 

spracúvanie osobných údajov 
je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy 

zákazníci 
bežné 

osobné 
údaje 

podľa zákona 
uvedeného  
v právnom 

základe 

Consumer 
Finance 

Holding, a.s.  



identifikácia 
užívateľa 

webstránky 

článok 6, ods. 1. písmeno a) 
GDPR 

dotknutá osoba vyjadrila 
súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov aspoň na 
jeden konkrétny účel 

návštevníci 
webstránky 

bežné 
osobné 
údaje 

14 mesiacov Google 

 

Zásady spracúvania súborov cookies 

Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, 
ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a 
dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto 
cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, 
nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri 
predchádzajúcej návšteve a pod. 
 
Prečo používame cookies? 
 
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby dsbytcentrum.sk, 
prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom  
prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať 
používanie služieb dsbytcentrum.sk.  
Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých 
návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí 
užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne 
zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej 
navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu 
užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania. 
 
Aké cookies používame 
 
Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho 
nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do  
uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať 
informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.  
 
Na aký účel cookies využívame 
 
Nevyhnutne nutné cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie 
dsbytcentrum.sk.  Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k 
zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré 
umožňujú tejto stránke fungovať. 



Cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú 
dsbytcentrum.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím 
informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli 
nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať 
výkonnosť dsbytcentrum.sk.  
 
 
 
Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať 
 
Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok 
nášho webu. 
 
Zmena nastavení cookies 
 
V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto  
nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo 
voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používani a viacerých zariadení, je potrebné 
vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení. Ponuka prevažnej časti prehliadačov 
obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie 
uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies.  
Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch uvádzame nižšie: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

• Safari: http://www.apple.com/ 
• Opera:http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html 
• Mozilla Firefox:http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en 

 
Partneri nášho webu 
 
Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú 
personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas  
udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad 
prostredníctvom ich stránok 
 
Zoznam partnerov: 
 

• Google Analytics 
• Google DoubleClick for Publishers 
• Google AdSense 
• Google AdMob 
• Google Firebase 
• Facebook 
• Youtube 



• Instagram 
• Facebook 
• Webhouse 


