
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 Kupujúci, ktorý je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) 

a 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, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie“)  týmto vyjadruje súhlas so 

spracovaním osobných údajov na účel nižšie uvedený.  

 

 V prípade, že kupujúci nedovŕšil 16. rok veku tento súhlas so spracovaním osobných 

údajov musí poskytnúť alebo schváliť zákonný zástupca.   

 

Čl. II 

Rozsah spracúvaných osobných údajov 

 

 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na 

dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, a to:  meno, priezvisko, dátum narodenia, 

telefónne číslo, e-mailová adresa, bydlisko alebo sídlo kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH alebo 

iné identifikačné číslo kupujúceho.  

 

Čl. III 

Identifikačné údaje predávajúceho  

(ktorý je prevádzkovateľom v zmysle zákona a nariadenia): 

 

Názov: PPI ADHESIVE PRODUCTS (C.E.) s.r.o.  

Sídlo: Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  

IČO: 35 802 421  

Konateľ: Radoslav Marko  

Tel. číslo: +421 48 470 05 51 

E-mail: office@ppi.sk 

Web: www.ppiadhesiveproducts.com 

 

Čl. IV 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy uzavretej 

prostredníctvom internetu, kedy na jednej strane je spoločnosť PPI Adhesive Products (C.E.) 

s.r.o. ,  IČO: 36562939, so sídlom Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  vložka č. 9896/S ako predávajúci (ďalej 

len „predávajúci“ alebo „PPI Adhesive Products“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len 

„kupujúci“), pričom predmetom kúpnej zmluvy sú všetky produkty ponúkané predávajúcim, 

špecifikované v cenovej ponuke. (ďalej aj ako „kúpna zmluva“).  

 

Účelom spracúvania osobných údajov je aj dodanie tovaru v zmysle uzatvorenej 

kúpnej zmluvy.  

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Marko&MENO=Radoslav&SID=0&T=f0&R=0


 Predávajúci vykonáva spracovanie osobných údajov na účely plnenia uzatvorenej 

kúpnej zmluvy, ako aj právnych nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich voči druhej 

zmluvnej strane alebo tretej osobe.  

 

 Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedené účely je :  

 súhlas dotknutej osoby,  

 spracúvanie údajov  je nevyhnutné na plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

predávajúceho, najmä uplatňovania nárokov z uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

Čl. V 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny 

 

 Predávajúci má zriadené organizačné zložky aj v krajinách, ktoré nie sú členskými 

krajinami Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore (ďalej aj ako „tretia krajina“). Týmito krajinami sú Spojené štáty americké, Ruská 

Federácia, Spojené arabské emiráty, India, Singapur, Čína, Južná Kórea. Predávajúci používa 

pre uchovávanie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcich jednotnú vnútropodnikovú  

databázu osobných údajov (ďalej aj ako „jednotná databáza“) a jednotný účtovný systém, 

v dôsledku čoho dochádza k prenosu osobných údajov kupujúceho aj do uvedených tretích 

krajín. Vzhľadom na využívanie vnútropodnikovej databázy a jednotného účtovného systému 

je uvedený prenos údajov do tretích krajín nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi kupujúcim 

a predávajúcim. 

 

 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje neprenesie to tretích krajín inými spôsobom, 

ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.  

 

 Kupujúci týmto dáva výslovný súhlas na prenos vyššie uvedených osobných údajov 

do uvedených tretích krajín, pričom prenos osobných údajov bude prebiehať len v rámci 

jednotnej databázy údajov a jednotného účtovného systému predávajúceho.  

 

Čl. VI 

Doba uchovávania osobných údajov 

 

 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu 

spracúvania osobných údajov, t.j.  najneskôr však do konca doby existencie právnych nárokov 

zmluvných strán z uzatvorenej kúpnej zmluvy.  

  

 Na účely archivácie môže predávajúci uchovávať osobné údaje kupujúceho aj po 

uplynutí vyššie uvedenej doby. Predávajúci môže uchovávať osobné údaje kupujúceho 

výlučne vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu kupujúceho. Na tieto účely predávajpci 

prijal primerané záruky, ktoré obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a 

organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a 

pseudonymizácie. 

 

 Pseudonymizáciou je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné 

priradiť ku konkrétnemu predávajúcemu bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto 

dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej 

fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 



 

 V prípade, že predávajúci nebude archivovať osobné údaje po uplynutí vyššie 

uvedenej doby, bez zbytočného odkladu ich zničí.  

 

Čl. VII 

 

 Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa osoby kupujúceho, právo na opravu osobných údajov, o právo na vymazanie 

osobných údajov a práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Bližšie 

informácie o uvedených právach sú dostupné na webovej stránke predávajúceho.  

 

Čl. VIII 

  

 Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým 

spôsobom, akým súhlas udelil.  

 

Čl. IX 

 

 V prípade, že kupujúci bude dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom, má 

právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky v zmysle § 100 a nasl. zákona.  

 

 Kupujúci má v zmysle nariadenia právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v 

členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného 

porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s 

týmto nariadením. 

 

Čl. X 

 

 Poskytovanie osobných údajov kupujúceho  je potrebné na: 

 

- uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle čl. I tohto dokumentu, 

- na plnenie práv a povinností v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy a  

- na vymáhanie prípadných nárokov zmluvných strán z kúpnej zmluvy voči druhej 

zmluvnej strane alebo voči tretej osobe.  

 

 V prípade nevyjadrenia súhlasu s poskytnutím osobných údajov kupujúci neuzatvorí 

kúpnu zmluvu s predávajúcim a na objednávky tohto predávajúceho nebude prihliadať.  

 

Čl. XI 

 

 Predávajúci nepoužíva pri spracovaní osobných údajov automatizované individuálne 

rozhodovanie.  

 

 

 



Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 Kupujúci vyhlasuje, že si tento dokument riadne prečítal a súhlasí so spracovaním 

osobných údajov v zmysle tohto dokumentu.  

  

 Predávajúci vyhlasuje, že prijal  vhodné technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so 

zákonom a nariadením.  

 

 

 

 

 

 

  


