
OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Základné informácie 
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.mikusdiamonds.sk medzi 

predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

Predávajúcim je: Diamantier, s.r.o., Mierové námestie 40, Trenčín 911 01. IČO 46968130, DIČ 2023689338. Tel. 

0911 776 774, e-mail: info@mikusdiamonds.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel 

Sro, vložka č. 33126/R. 

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 Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. 

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. 

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  https://www.mikusdiamonds.sk/content/1-doprava-a-platba a v nákupnom košíku ešte pred 

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

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

stránke  https://www.mikusdiamonds.sk/content/1-doprava-a-platba. 

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. 

Dodanie tovaru 
Ak nie je konkrétna dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr 

do 30 dní. 

https://www.mikusdiamonds.sk/content/1-doprava-a-platba
https://www.mikusdiamonds.sk/content/1-doprava-a-platba


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. 

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 služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. 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.  

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 by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba 

ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí 

záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.  

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z 

povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci 

dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. 

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. 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, za predpokladu, že predmetná reklamácia nebola v tejto 

lehote vybavená, 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. 

Na šperky značky Mikuš Diamonds vyrobené z drahých kovov v kombinácii s prírodnými drahými kameňmi sa 

vzťahuje aj predĺžená záruka proti vypadnutiu drahého kameňa. Každý šperk, ku ktorému patrí predĺžená záruka 

proti vypadnutiu drahého kameňa, je dodávaný spolu so záručným listom a návodom na použitie ktorého 

súčasťou je aj potvrdenie o tejto záruke. 



Podmienkou uplatnenia predĺženej záruky proti vypadnutiu drahého kameňa je dodržiavanie rád a pokynov, 

ktoré sú súčasťou návodu na použitie a záručného listu. Dôležitý je najmä pravidelný profesionálny servis. Váš 

šperk si u nás nechajte vždy raz za dva roky skontrolovať a doprajte mu tým kompletnú odbornú starostlivosť. 

Doba poskytovania celoživotnej záruky je 99 rokov od kúpy šperku. V prípade uplatnenia uznanej reklamácie 

v dôsledku výskytu vady spočívajúcej vo vypadnutí drahého kameňa zo šperku Vám vykonáme bezplatnú opravu 

šperku. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na poškodenie ani na opotrebenie šperku. 

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, 

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z 

hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

- 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 

https://www.mikusdiamonds.sk/download/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy-mikusdiamonds-sk.pdf 

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 

https://www.mikusdiamonds.sk/download/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy-mikusdiamonds-sk.pdf


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 šperky môže kupujúci len vyskúšať, ale nemôže ich nosiť, a tovar by mal 

vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.   

Alternatívne riešenie sporov 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), 

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 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm


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. 

Ochrana osobných údajov  

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá 

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na 

informácie.  

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných 

údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov. 

Diamantier, s.r.o. 
Adresa sídla: Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín 
IČO: 46968130 
DIČ: 2023689338 
Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Zimková Mikušová, Ing. Ivan Mikuš, JUDr. Martin Mikuš 
 
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. 

Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail 

info@mikusdiamonds.sk, telefonicky volajte na číslo +421 911 776 774 alebo nás navštívte osobne na adrese 

našej spoločnosti. 

3. Účel spracovania osobných údajov 

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi: 

- Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy, ktorú 

predávajú a kupujúci uzatvárajú v internetovom obchode. 

- Spracovanie účtovnej agendy 

- Zabezpečenie reklamácie 

- Marketingové účely 

- Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: 



Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR). 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je: 

- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania 

osobných údajov 

- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba 

- osobitné právne predpisy a to najmä:  zákon o ochrane osobných údajov, zákon o sociálnom poistení, 

zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, 

živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane podpore 

a rozvoji verejného zdravia 

- spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby 

alebo 

- oprávnený záujem spoločnosti 

5. Súhlas dotknutej osoby 

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania 

hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre 

prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná alebo zákona. 

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju. 

Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme ako bol súhlas udelený. 

Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. 

6. Príjemcovia 

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a 

potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb 

najvyššej kvality. 

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je 

poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť 

spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania a 

zabezpečenia služieb v oblasti účtovníctva, v oblasti IT a v oblasti webhostingových služieb. 

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov 

prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a 

právom chránených záujmov dotknutých osôb. 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia písomné 

zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním 

osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa 

zákona o ochrane osobných údajov. 



Spoločnosť poskytuje informácie aj tretím stranám - Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové spoločnosti, Doplnkové správcovské spoločnosti a iné 

(banky, komerčné poisťovne, exekútor, platobná brána (Trustpay)...), kuriérske spoločnosti. 

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

 Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo čiastočne 

automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. 

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis 

alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. 

 Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného 

právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch 

jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa. 

8. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb 

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek 

osobitých predpisov.  

Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle 

zákona o archívoch a registratúrach. 

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa 

skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom 

rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.  

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu 

jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 

9. Cookies 

Spoločnosť používa na svojich webových stránkach cookies. Viac sa o tejto problematike dozviete 

v dokumete Zásady používania súborov cookie.   

10. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií 

Spoločnosť nevykonáva prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. 

11. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať: 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje 

na spracúvanie, 

- prístup k jej osobným údajom, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, 

- vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 



- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

- obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, 

- dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec 

neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením 

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a 

právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 

spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, 

že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých 

spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, 

ako to okolnosti dovolia, 

- zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané 

na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

- právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi 

- to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou 

alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom  či je dotknutá osoba 

povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných 

údajov, 

- právo sťažovať sa dozornému orgánu, 

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné 

údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 

07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového 

sídla http://www.dataprotection.gov.sk. 

 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť 

zákonný zástupca. 

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem 

úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so 

zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak 

osobitný zákon neustanovuje inak. 

 Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti. 

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez 

zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila 

Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej 

povinnosti. 

 


