
GDPR – Ochrana osobných údajov 
Práva dotknutej osoby 

 
 
  
Údaje prevádzkovateľa:    

Obchodné meno: BANCHEM, s.r.o.  

Sí dlo:   Rybny  trh 332/9, 929 01  Dunajska  Streda 

IČ O:    36 227 901  

Spoloč nosť zapí sana : v Občhodnom registri Okresne ho su du Trnava, odd: Sro, vl.č . 
11027/T 

Zastu pena : Ing. Pavel Bana k, konateľ 

Kontaktna  osoba: Mgr. Katarí na Kova r ova  

Emailova  adresa: kovarovak@bančhem.sk 

Telefoničky  kontakt: +421915813067 

(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) 

 

Dotknutá osoba: 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ 
spracúva. 

 

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: 

Kúpa tovaru na základe eshopu – maloobchod a služby spojené s prepravou a doručením 
tovaru 

 

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ: 

Preva dzkovateľ neprenáša osobne  u daje do tretej krajiny. 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania 
a doba spracúvania osobných údajov: 

 



Pre účely kúpa tovaru na základe eshopu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a 
priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, 
číslo bežného účtu.  

Právnym základov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby – kupujúceho  je plnenie 
zmluvy. 

 

Osobne  u daje su  Preva dzkovateľom spraču vane  na č as za ruč nej doby v zmysle ku pnej 
zmluvy a Občhodny čh podmienok Preva dzkovateľa.   

 

V prípade, že dotknutá osoba a/alebo potenciálny zákazník prejavil súhlas so spracúvaním jeho 
osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pri registrácií, 
kedy mu bolo vytvorené na webovom sídle Prevádzkovateľa jeho osobné konto, poskytuje 
súhlas po čas, kedy nepožiada o zrušenie registrácie a/alebo tento súhlas neodvolá. Pokiaľ 
súhlas odvolá, registrácia zákazníka bude zrušená a jeho osobné údaje pre daný účel budú 
Prevádzkovateľom vymazané.  

 

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu. 
 

Základné práva Dotknutých osôb: 

1. Právo prístupu k osobným údajom: 

Dotknuta  osoba ma  pra vo byť informovana  pred spraču vaní m osobny čh u dajov ako aj 
kedykoľvek poč as spraču vania jej osobny čh u dajov o skutoč nosti, č i sa spraču vaju  jej 
osobne  u daje, ak a no, rozsah a katego rie jej osobny čh u dajov, u č el spraču vania, 
identifika čiu prí jemču, dobe spraču vania ako aj o ostatny čh pra vačh ako su  niz s ie 
menovane  (pra vo na vy maz a likvida čiu, pra vo na opravu). 

Dotknuta  osoba ma  pra vo z iadať potvrdenie o vys s ie uvedenej skutoč nosti. Prve  
potvrdenie nie je spoplatnene  a bude dotknutej osobe poskytnute  spo sobom a formou 
podľa jej poz iadavky. Kaz de  ďals ie potvrdenie bude za poplatok 10 Eur. Potvrdenie bude 
Preva dzkovateľom poskytnute  len pokiaľ uvedene  nema  nepriaznive  do sledky pre pra va 
iny čh fyzičky čh oso b. 

2. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli  získané od dotknutej 
osoby:  

Dotknuta  osoba ma  pra vo byť informovana  pred spraču vaní m osobny čh u dajov 
Preva dzkovateľom, ak tieto osobne  u daje nezí skal priamo od dotknutej osoby o osobe 
Preva dzkovateľa, o rozsahu a katego ria čh jej osobny čh u dajov, u č ele ičh spraču vania, 
identifika čiu prí jemču, identifika čiu zdroja, od ktore ho zí skal osobne  u daje dotknutej 
osoby, dobe ičh učhova vania ako aj ostatny čh pra vačh ako su  niz s ie menovane  (pra vo na 
vy maz a likvida čiu, pra vo na opravu). 



Informa čie budu  poskytnute  v lehote najnesko r do 1 mesiača po zí skaní  osobny čh u dajov 
alebo v č ase prvej komunika čie s dotknutou osobou, ak sa osobne  u daje maju  pouz iť na 
komunika čiu s n ou. 

V prí pade, ak ma  Preva dzkovateľ u mysle pouz iť osobne  u daje v su vislosti na iny  u č el ako 
ten, na ktory  boli zí skane , je povinny  dotknutej osobe poskytnu ť informa čie o tejto 
skutoč nosti a poz iadať ju o su hlas s ty mto novy m u č elom spraču vania jej osobny čh 
u dajov.  

3. Právo na opravu: 

Preva dzkovateľ bez  zbytoč ne ho odkladu opraví  nespra vne osobne  u daje dotknutej osoby, 
prí padne doplní  neu plne  osobne  u daje. Za ty mto u č elom je potrebne , aby preva dzkovateľ 
identifikoval dotknutu  osobu. Preva dzkovateľ zabezpeč í  opravu v lehote do 1 mesiača od 
okamihu, ako si dotknuta  osoba uplatnila pra vo na opravu. 

 

4. Právo na výmaz: 

Dotknuta  osoba ma  pra vo, aby Preva dzkovateľ vymazal jej osobne  u daje bez zbytoč ne ho 
odkladu. Tu to povinnosť ma  Preva dzkovateľ za podmienky, ak  

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spračúvané 
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi 
- Dotknutá osoba namieta spračúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 

spračúvanie osobnýčh údajov 
- osobné údaje sa spračúvajú nezákonne. 

Uvedene  neplatí , ak je spraču vanie osobny čh u dajov potrebne  na uplatnenie pra vneho 
na roku Preva dzkovateľa. 

5. Právo na obmedzenie spracúvania: 

Dotknuta  osoba ma  pra vo na to, aby Preva dzkovateľ obmedzil spraču vanie osobny čh 
u dajov, ak  
 

- Dotknutá osoba namieta správnosť osobnýčh údajov, a to počas obdobia 
umožňujúčeho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobnýčh údajov,  

- spračúvanie osobnýčh údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie 
osobnýčh údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ičh použitia,  

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spračúvania osobnýčh 
údajov, ale potrebuje ičh Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo  

- Dotknutá osoba namieta spračúvanie osobnýčh údajov podľa, a to až do overenia, 
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 
dôvodmi Dotknutej osoby.  

 
V prí pade obmedzenia, okrem učhova vania mo z e osobne  u daje Preva dzkovateľ spraču vať 
len so su hlasom Dotknutej osoby alebo na u č el uplatnenia pra vneho na roku. O zrus ení  
obmedzenia spraču vania osobny čh  u dajov je Preva dzkovateľ povinny  informovať  
Dotknutu  osobu. 
 

6. Právo namietať spracúvanie: 



Dotknuta  osoba ma  pra vo namietať spraču vanie jej osobny čh u dajov z do vodu ty kaju čeho 
sa jej konkre tnej situa čie, pokiaľ si Dotknuta  osoba nie je ista  za konnosťou spraču vania 
podľa ustanovenia  § 13 ods. 1 pí sm. f) (ty kaju če sa opra vneny čh za ujmov 
Preva dzkovateľa) vra tane profilovania zaloz ene ho na danom ustanovení . Preva dzkovateľ 
nesmie ďalej spraču vať osobne  u daje, ak nepreuka z e nevyhnutne  opra vnene  za ujmy na 
spraču vanie osobny čh u dajov, ktore  prevaz uju  nad pra vami alebo za ujmami Dotknutej 
osoby, alebo do vody na uplatnenie pra vneho na roku.  
 
Dotknuta  osoba ma  pra vo namietať spraču vanie osobny čh u dajov, ktore  sa jej ty kaju , na 
u č el priameho marketingu vra tane profilovania v rozsahu, v akom su visí  s priamym 
marketingom. Ak dotknuta  osoba namieta spraču vanie osobny čh u dajov na u č el priameho 
marketingu, Preva dzkovateľ ďalej osobne  u daje na u č el priameho marketingu nesmie 
spraču vať.  
 

7. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Dotknuta  osoba ma  pra vo podať na vrh na zač atie konania o preverenie, č i sa jej osobne  
u daje spraču vaju  za konne a bezpeč ne. Konanie sa zač í na na na vrh Dotknutej osoby alebo 
osoby, ktora  tvrdí , z e je priamo dotknuta  na svojičh pra vačh. 
 
Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou 
a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej 
bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje.  

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-13.odsek-1.pismeno-e

