
 

Vážený obchodný partner, 

 

radi by sme Vás informovali, že od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade 

s NARIADENÍM 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 ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) 

a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. 

WNET TECHNOLOGY s.r.o. Ochodnica rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, 

s ktorými je v kontakte. Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi 

a v rôznych situáciách, viac na našej webovej stránke:  

 

Celé znenie podmienok ochrany osobných údajov a ich spracovania nájdete na našej 

webstránke: 

http://www.wnet-technology.sk/dokumenty/ 

v sekcií  "Zásady Ochrany osobných údajov". 

 

Označte svoj súhlas s danými podmienkami spracovania osobných údajov  

 SÚHLASÍM       NESÚHLASÍM 
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Zásady ochrany osobných údajov

 
Naša spoločnosť WNET TECHNOLOGY s.r.o., IČO: 47076241, so sídlom Ochodnica 

č. 765, 02335  Ochodnica, zapísaná v Obchodnom registri Okresným súdom Žilina, Oddiel: 

Sro, Vložka číslo: 58839/LP jasne a otvorene prehlasuje, ako spracováva Vaše osobné údaje 

v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov = „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018. 

V záujme rešpektovania Vášho súkromia tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, 

aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme 

ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho. 

 

1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná. 

Ochrana Vašich osobných údajov a Vaša dôvera majú pre náš veľký význam. Rešpektujeme 

kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť 

každému neoprávnenému prístupu k nim.  

Aké osobné údaje od Vás požadujeme? 

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávkach a realizáciách nami 

poskytovaných verejných služieb v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon/, obraciate sa na nás s Vašimi 

otázkami k jednotlivým službám. 

Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde sú u nás potrebné a bez ktorých by sme 

nemohli s Vami spolupracovať: 

• Titul, meno a priezvisko 

• Adresu trvalého, príp. bydliska, či korešpondenčnú adresu 

• Rodné číslo, príp. dátum narodenia 

• Telefón/Mobil/Email 

• Číslo a platnosť občianskeho preukazu 

Kde všade využívame Vaše osobné údaje? 

Vaše údaje potrebujeme k nasledujúcim účelom: 

• Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia) 

• Spracovať vaše objednávky na nami poskytované služby podľa Zákona 

• V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom 

vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako 

aj účtovania v účtovníctve.  



• Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku. 

• Zasielať aktuálne informácie o stave Vášho osobného účtu prostredníctvom sms a email 

správy. 

• Kontaktovať vás v prípade Vašej reklamácie poskytnutej služby telefonickou alebo 

mailovou formou. 

• Odpovedať na vaše dotazy nielen prostredníctvom kontaktného formulára, informovať 

vás o nových a zmenených službách, viesť diskusiu a dotazy na produkty a pod. 

• Archivovať Vaše údaje po zákonom stanovenú dobu (na dobu 10 rokov údaje uvedené 

na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti).Potom budú vaše osobné údaje 

zmazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania. 

2. Medzi naše priority patrí Vás chrániť, neexistuje súkromie bez zabezpečenia 

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov 

pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom.  

Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom 

a vývojom. Aby boli Vaše zasielané u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosie-

lané v šifrovanej podobe, čo znamená, že údaje o Vašich platbách nemôžu externé strany 

prečítať. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie. 

Sme súčasťou internetovej siete, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. 

Vyberáme si však takých, ktorým môžeme dôverovať. Vaše údaje však nikdy neposkytujeme, 

nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania. 

Našou povinnosťou je zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným 

osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamest-

nanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.  

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi 

a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu 

venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme Vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne 

služby. 

 

3. Aké sú Vaše práva? 

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne 

jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme 

tieto informácie opravili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné 

predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, 

ako sú nevyrovnané dlhy.  

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:  

a) právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,  



b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona 

spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje 

spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,  

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak 

sú neaktuálne,  

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, 

aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,  

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa 

domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,  

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,  

g) právo na prenosnosť osobných údajov, 

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov. 

 

4. COOKIES súbory 

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním 

tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate.  

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie 

návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám 

dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis.  

 

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v 

nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies 

nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.  

 

5. Kde hájiť vyššie uvedené práva? 

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu WNET 

TECHNOLOGY, s.r.o., IČO: 470 76 241, Ochodnica č. 765, 02335  Ochodnica, mail: 

kontakt@wnet-technology.sk, tel.č. +421 911 34 14 47. 

 

 

  

 

 

 


