OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, GDPR 2016/679
Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s účinnosťou od 25.5.2018 spracovanie osobných údajov je zákonné, ak spracovanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
1. Kupujúci nakupuje na internetovej stránke www.malinyjam.sk bez registrácie.
2. Kupujúci poskytuje predajcovi osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu
doručenia, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje. Osobné údaje sú považované za prísne dôverné.
E-mail a telefónny kontakt slúžia ako komunikačný prostriedok medzi kupujúcim a predávajúcim.
Medzi osobné údaje patrí IP adresa a cookies.
3.Cookies možno charakterizovať ako malé textové súbory, (ktoré obsahujú názov internetovej
stránky, platnosť, hodnotu).Tieto textové súbory sú prenášané z www.malinyjam.sk a sú ukladané
do zariadenia s prístupom na internet ako počítač, smartphone, tablet návšetníka našej internetovej
stránky. Cookies nepoškodzujú žiadne zariadenia návštevníka internetovej stránky. Prostredníctvom
cookies získavame informácie ako napr. počet návšetníkov, ako používate našu web stránku, ktorá
časť web stránky vás najviac zaujala, na ktorú časť ste najčastejšie klikli. Tieto štatistické
informácie nám slúžia na to, aby sme mohli neustále zlepšovať, skvalitňovať obsah, zjednodušiť
návštevu tejto web stránky. Dobrovoľným akceptovaním súborov cookies sa považuje za prijatie
podmienok ich používania. Ak používanie cookies odmietnete, tak vám nemôžeme s istotou zaručiť
bezchybný chod web stránky. Súbory cookies, ktoré sa na web adrese používajú, si môžete nastaviť
vo svojom internetovom prehliadači.
4. Poskytnuté osobné údaje kupujúceho sú spracované na právnom základe (čl. 6/1/b GDPR),
spracovanie os.údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo
na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho, čiže ide o
zmluvnú požiadavku. Poskytnuté os.údaje slúžia výlučne na vybavenie jeho objednávky, doručenie
objednaného tovaru a na vybavenie reklamácie. To znamená, že sú spracované len za účelom
obchodného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim na nevyhnutný čas.
5. Dotknutá osoba (kupujúci) má právo:
a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
b) na opravu osobných údajov, ktoré boli nesprávne alebo neúplné
c) na vymazanie osobných údajov
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) namietať spracúvanie osobných údajov
f) na prenosnosť osobných údajov
5. Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú, neposkytujú a nesprístupňujú žiadnym iným
subjektom. Výnimkou je prepravná spoločnosť z dôvodu správneho vybavenia objednávky, dodania
tovaru.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je potrebný ak osobné údaje sú nevyhnutné na
plnenie zmluvy.
7. Na našej web stránke sú hypertextové odkazy webových tretích strán, nad ktorými nemáme
žiadnu kontrolu a nenesieme zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy v oblasti ochrany
osobných údajov.
8. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, v dobrej viere a koná spôsobom,
ktorý neodporuje zákonu a inými všeobecne záväznými predpismi.

