OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
S účinnosťou od 25. 5. 2018 spracúva Salon La Tulipe - Zuzana Nosková, Mýtna 20, 91702 Trnava,
IČO:50228625, zapísaný na Okr. úrade Trnava, v živ. registri č. 250-37465 (ďalej len ako
„prevádzkovateľ “) všetky osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (d'alej len ako “Nariadenie”).
Prevádzkovateľ zaznamenáva a ukladá IP adresu počítača, aby odoslal obsah svojej navštívenej
webovej stránky www.salonlatulipe.sk do počítača dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva tiež preto, aby identifikoval a mohol oznámiť
akékoľvek zneužitie rovnako v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V tomto kontexte je v
záujme prevádzkovateľa, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie
svojej webovej stránky a podnikania prostredníctvom tejto webovej stránky.
Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, nie sú relevantné alebo ktoré boli zaslané omylom
prevádzkovateľ maže a d'alej ich nespracúva.
V prípade poskytovania tovaru a/alebo služieb prevádzkovateľ ponúka tovar a/alebo služby
osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Dotknutá osoba v zmysle všeobecne záväznych právnych
predpisov a noriem poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje na účel vytvorenia platnej
objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia
podmienok kúpnej zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky tovaru a/alebo služby,
zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami (ústnou, písomnou
a/alebo v elektronickou formou).
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami prevádzkovateľ vyhlasuje, že
vykonal a nad'alej vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia,
aby chránil osobné údaje dotknutej osoby. Databázu obsahujúcu osobné (písomné a/alebo
elektronické) údaje prevádzkovateľ chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a/alebo
zneužitím. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre
prevádzkovateľa vyhradený. Pre viac informácií o zabezpečení osobných údajov, môže dotknutá
osoba kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na adrese info@salonlatulipe.sk
Účel a právny základy spracúvania osobných údajov sú:
1) plnenie zmluvy – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; v prípade objednania a/alebo kúpy
tovaru a/alebo služby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu;
v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť službu, uzatvoriť kúpnu alebo
obdobnú zmluvu. Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom: externý účtovník,
osoby vykonávajúce audit, advokát. Lehota uchovávania osobných údajov je ohraničená platnými
právnymi predpismi SR a Únie.
2) súhlas – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia; v prípade poskytnutia fotky/fotiek dotknutej
osoby za účelom obchodnej komunikácie a realizácie podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú umiestnené na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo na jeho sociálnych
sieťach. Okruhom príjemcov sú v tomto prípade: existujúci zákazníci prevádzkovateľa, novýc
návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu
informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb a dátových úložísk. Lehota na
uchovávanie osobných údajov je determinovaná prípravou, trvaním ako aj ukončením

podnikateľských aktivít. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek
odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Súhlas môže
dotknutá osoba odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu
3) účtovníctvo a obchodná agenda - v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia; účelom je plnenie
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (vrátane ich
poskytovania tretím stranám); lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami
osobných údajov sú: externý účtovník, orgány verejnej moci, audítor a advokát.
4) obchodná komunikácia - v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; účelom je príprava a realizácia
podnikateľských aktivít prevádzkovateľa; príjemcami osobných údajov sú spoločnosti
vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon
externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk
a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní. Lehota uchovávania
osobných údajov závisí od prípravy a trvania obchodnoprávneho vzťahu, najdlhšie však 5 rokov od
ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu.
V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v
trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány,
ktoré vykonávajú dohľad, riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.
Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi dotknutej osoby v súlade s
všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami. Iným subjektom bude umožnený prístup k
osobným údajom dotknutých osôb len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného
odkladu informovať prevádzkovateľa o ich zmene. V prípade, ak dotknutá osoba prevádzkovateľovi
neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva a archivuje v súlade s osobitnými
právnymi predpismi SR a Únie. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
prevádzkovateľom, má právo od neho požadovať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo
na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Dotknutá osoba má
súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na
prenosnosť týchto údajov.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať
prevádzkovateľovi e-mailom na adresu info@salonlatulipe.sk
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore
s Nariadením, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk .
Prevádzkovateľ nevyužíva osobné údaje dotknutej osoby na účely oslovovania s marketingovými
ponukami ani vedome neprenáša jej osobné údaje do tretej krajiny, územia alebo sektora v tretej
krajine alebo do medzinárodnej organizácie.

1. Salon La Tulipe, Zuzana Nosková, Mýtna 20, 917 02 Trnava, IČO: 50228625 (d’alej len ako
“prevádzkovateľ “) kladie dôraz na ochranu osobných údajov dotknutých osôb a tomu zodpovedá
aj implementácia postupov, ktoré zaisťujú maximálnu mieru ich ochrany v zmysle Nariadenia EP a
Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (d’alej len ako “Nariadenie”). Salon La Tulipe spracúva osobné
údaje dotknutých osôb výlučne na účely plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov, pričom
osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tre m stranám s výnimkou takých, ktoré majú zo
zákona oprávnenie na prístup k týmto údajom.
2. Právny základ pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a na jeho plnenie je
nevyhnutné získať a spracúvať tieto údaje v minimálnom potrebnom a možnom rozsahu.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, tul, tel.
číslo a e-mail.
4. Dotknutá osoba má právo na prístup k tým osobným údajom nachádzajúcich sa v informačnom
systéme prevádzkovateľa, ktoré sa jej týkajú; má právo žiadať o ich opravu alebo môže požiadať o
výmaz svojich údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy
nepredpisujú inak. Dotknutá osoba má d’alej právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných
údajov a má právo na prenosnosť svojich údajov. Na dotknutú osobu sa vzťahuje aj právo
kedykoľvek namietať pro spracúvaniu osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) vrátane
namietania proti profilovaniu.
5. Dotknutá osoba môže kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa so žiadosťami, ktoré sa týkajú
spracúvania jej osobných údajov. Tieto žiadosti môže dotknutá osoba zasielať e-mailom na adresu
info@salonlatulipe.sk . O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná v zmysle čl. 13 a 14,
a čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia.
6. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrá ť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava so žiadosťou alebo sťažnosťou. Tieto treba
zasielať na e-mailovú adresu statny.dozor@pdp.gov.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu
úradu.

