
 

 

  Za ́sady spracovania / Ochrana osobných údajov 

  

Ochrana osobných údajov. 

 

Pokiaľ ste za ́kazni ́kom, odberateľom noviniek alebo návštevni ́kom webu, zverujete 

mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s 

ochranou osobných údajov, za ́sadami a pra ́vami, ktore ́ ma ́te v súvislosti s GDPR 

(Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

 

Kto je spra ́vca? 

 

Sem Katarína Baniariová, IČO 07896581 a prevádzkujem webovú stránku 

www.bagniari.com. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca t. z. určujem ako 

budú osobné údaje spracúvané a za akým úc ̌elom, na akú dlhú dobu a vyberám 

prípadných ďaľs ̌i ́ch spracovateľov, ktorí mi so spracovani ́m budú poma ́hať. 

 

Kontaktné údaje. 

 

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obra ́tiť, 

môžete ma kontaktovať na tel. či ́sle +420 773 583 622, alebo na e-maile info. 

 

Prehlasujem. 

 

Prehlasujem, že ako spra ́vca vašich osobných údajov spĺňam všetky za ́konne ́ 

povinnosti vyžadovane ́ platnou legislatívou, predovšetkým za ́konom o ochrane 

osobných údajov a GDPR a teda že: 

 

budem spracova ́vať vaše osobné údaje len na za ́klade platného pra ́vneho dôvodu, a 

to predovšetkým opra ́vneného za ́ujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti c ̌i 

udeleného súhlasu, 

 

spĺňam podľa čla ́nku 13 GDPR informac ̌nú povinnosť ešte pred zahájeni ́m 

spracovania osobných údajov, 

 

umožni ́m vám a budem vás podporovať v uplatn ̌ovani ́ a plnení vašich pra ́v podľa 

za ́kona o ochrane osobných údajov a GDPR. 

 

 

 



 

 

 

 

Rozsah osobných údajov a úc ̌ely spracovania. 

 

Spracúvam osobné údaje, ktore ́ mi zveri ́te sami, a to z následuji ́ci ́ch dôvodov (pre 

naplnenie týchto úc ̌elov): 

 

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. 

 

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne potrebujem k plneniu 

zmluvy (napr. Zaslanie pri ́stupu do aplikácie, zaslanie online kurzu, atď.), dodanie 

tovaru. 

 

Vedenie úc ̌tovníctva. 

 

Ak ste za ́kazníkom, vaše osobné údaje (fakturac ̌né údaje) bezpodmienečne 

potrebujem na to, aby vyhovovali za ́konnej povinnosti pre vystavovanie a 

evidenciu daňových dokladov. 

  

Marketing - zasieľanie newsletterov. 

 

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klika ́te v e-maile a kedy ich 

najc ̌astejšie otvárate, využívam na úc ̌ely priame ́ho marketingu - zasielanie 

obchodných informácii. Ak ste mojim za ́kazníkom, robím tak z opra ́vnene ́ho 

za ́ujmu, lebo dôvodne predpokladám, že va ́s moje novinky zauji ́majú, a to na dobu 

5 rokov od poslednej objednávky. 

 

Pokiaľ nie ste mojim za ́kazni ́kom, zasielam va ́m newslettery len na za ́klade vášho 

súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch pri ́padoch môžete 

tento súhlas odvolať použiti ́m odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom 

e-maile. 

  

Pokroc ̌ilý marketing na základe súhlasu. 

 

Len na základe vášho súhlasu va ́m môžem zasielať také inšpirujúce ponuky treti ́ch 

osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na 

Facebooku, a to po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete 

samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov. 



 

 

 

 

 

 

Fotografická dokumentácia - živé akcie napr. treningy, setkání, prednášky, koučing 

atď. 

 

Vaše osobné údaje si ponechávam počas priebehu premlc ̌aci ́ch lehôt, pokiaľ za ́kon 

nestanovi ́ dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo som v konkre ́tni ́ch pri ́padoch 

neuviedol inak. 

  

Cookies. 

 

Pri precha ́dzaní mojich webových stra ́nok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho 

sa na stra ́nke zdrži ́te a na ktore ́ stra ́nky pricha ́dzate. Použi ́vanie cookies pre meranie 

návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj 

opra ́vnený za ́ujem spra ́vcu, lebo verím, že vďaka tomu va ́m môžem ponúknuť ešte 

lepšie služby. 

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracova ́vané len na základe vášho súhlasu. 

 

Moje webove ́ stra ́nky sa dajú precha ́dzať tiež v režime, ktorý neumožn ̌uje zbieranie 

osobných údajov. Použi ́vanie cookies môžete na svojom poči ́tači zaka ́zať. 

 

Zabezpec ̌enie a ochrana osobných údajov. 

 

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných 

technológii ́, ktore ́ zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránim 

ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktua ́lne 

zna ́me) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu 

alebo znic ̌eniu vašich osobných údajov. 

 

Poskytnutie osobných údajov treti ́m osoba ́m. 

 

K vašim osobným údajom majú pri ́stup moji spolupracovni ́ci. 

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácii ́, ktore ́ nedokážem zaistiť 

vlastnými silami, využívam služieb a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné 

údaje ochra ́niť ešte lepšie než ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú. 



 

 

 

 

 

 

 

Sú to poskytovatelia na ́sledujúcich platforiem: 

 

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil) 

Facebook 

Instagram 

Google 

Twitter 

Slack 

 

Je možne ́, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, 

pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem va ́m však, že v takom prípade 

pri výbere, budem na spracovateľov kla ́sť minima ́lne rovnaké nároky na 

zabezpec ̌enie a kvalitu spracovania, ako na seba. 

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Evropskú úniu. 

 

Celé spracova ́vanie osobných údajov bude uskutočňované na územi ́ EU. ALEBO 

Osobné údaje spracúvam výhradne v Evropskej únii alebo v krajinách, ktore ́ 

zaisťujú rovnakú úroven ̌ ochrany na za ́klade rozhodnutia Evropskej komisie. 

  

Vaše pra ́va v súvislosti s ochranou osobných údajov. 

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov ma ́te niekoľko pra ́v. Pokiaľ budete chcieť 

niektoré z týchto pra ́v využiť, prosi ́m kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: 

bagniari@bagniari.com. 

 

Máte pra ́vo na informácie, ktore ́ sú prístupné na tejto informac ̌nej stra ́nke podľa 

za ́sad spracovania osobných údajov. 

 

Vďaka pra ́vu na pri ́stup k informáciam ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja va ́m 

doloži ́m v lehote 14 dni ́, aké vaše osobné údaje spracúvam a prec ̌o. 

 

Pokiaľ sa u va ́s niečo zmeni ́, alebo budú vaše osobné údaje neaktua ́lne, alebo 

neúplné, ma ́te pra ́vo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 



 

 

 

 

 

 

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že 

spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, 

ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesil na ́mietku proti 

spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo úc ̌el spracovania. 

(napr. odhla ́seni ́m z newslettera obmedzujete úc ̌el spracovania pre zasielanie 

obchodných správ). 

 

Právo na prenositeľnosť. 

 

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem 

postupovať rovnako ako pri využiti ́ pra ́va na prístup k informáciam - len s tým 

rozdielom, že va ́m informácie pošlem v strojovo c ̌itateľnej podobe. Na to 

potrebujem aspon ̌ 30 dni ́. 

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý). 

 

Vašim ďalši ́m pra ́vom je pra ́vo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás 

zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, ma ́te na to pra ́vo. V takom pri ́pade vymažem 

všetky vaše osobné údaje z z môjho syste ́mu a aj zo syste ́mu všetkých jednotlivých 

spracovateľov a za ́loh. Na zaistenie pra ́va na vy ́maz potrebujem 120 dní. 

 

V niektorých pri ́padoch som viazaný za ́konnou povinnosťou, napr. musím evidovať 

vystavene ́ dan ̌ove ́ doklady po dobu stanovenú za ́konom. V tomto pri ́pade teda 

vymažem všetky takéto osobné údaje, ktore ́ nie sú viazané iny ́m zákonom. O 

dokonc ̌enie výmazu va ́s budem informovať prostredníctvom e-mailu. 

  

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. 

 

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, 

ma ́te pra ́vo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obra ́tiť na Úrad pre ochranu 

osobných údajov. Budem veľmi ráda pokiaľ najprv budete o tomto podozreni ́ 

informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia 

napraviť. 

 



 

 

 

 

 

 

Odhla ́senie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. 

 

E-maily s inšpiráciami, c ̌la ́nkami c ̌i produktami a službami va ́m zasielam pokiaľ ste 

môj za ́kazni ́k na základe môjho opra ́vneného za ́ujmu. 

 

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na za ́klade vášho súhlasu. V 

obidvoch pri ́padoch môžete ukonc ̌iť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho 

odkazu v každom zaslanom e-maile. 

 

Mlc ̌anlivosť. 

 

Dovoľujem si Va ́s uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovni ́ci, ktori ́ budú 

spracova ́vať Vas ̌e osobné údaje, sú povinní zachova ́vať mlc ̌anlivosť o osobných 

údajoch a o bezpec ̌nostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo 

zabezpec ̌enie vašich osobných údajov. Táto mlc ̌anlivosť pritom trva ́ aj po skončeni ́ 

vzájomných vzťahov s so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vas ̌e osobné údaje 

vydané žiadnej inej tretej strane. 

 

Tieto za ́sady spracovania osobných údajov platia od 13.4.2019. 

  


