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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PREVÁDZKOVATE A INTERNETOVEJ STRÁNKY QUALITED.SK

1 / PREVÁDZKOVATE  INTERNETOVEJ STRÁNKY 
 
Spolo nos  QUALITED s.r.o., so sídlom Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta, Slovenská republika,  
I O: 36838528, I  DPH: SK2022022189 
 
( alej aj ako "spolo nos  QUALITED s.r.o.“ alebo "prevádzkovate “ v príslušnom gramatickom 
tvare) je prevádzkovate om internetového portálu www.qualited.sk umiestneného na internetovej 
adrese http://www.qualited.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonáva  aj 
kúpu tovaru na ú ely jeho predaja kone nému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným: 
 
>> prevádzkovate om živnosti (ve koobchod), 
>> sprostredkovanie obchodu v rozsahu vo nej živnosti, 
>> skladovanie, 
>> reklamné a marketingové služby, 
>> innosti podnikate ských, organiza ných a ekonomických poradcov, 
>> prieskum trhu a verejnej mienky, 
>> organizovanie školení a seminárov, 
>> organizovanie kultúrnych, spolo enských, zábavných a športových podujatí, 
>> vydavate ské innosti. 
 
Prevádzkovate om (alebo poskytovate  webovej stránky) je každý, kto sám alebo spolo ne s inými vymedzí 
ú el spracúvania osobných údajov, ur í podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom 
mene; ak ú el, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonate ný 
právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
prevádzkovate om je ten, kto je na plnenie ú elu spracúvania za prevádzkovate a ustanovený alebo kto sp a 
zákonom, priamo vykonate ným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky. 
 
Dotknutou osobou (zákazník prevádzkovate a, potenciálny zákazník prevádzkovate a, užívate , kupujúci) je 
každá fyzická osoba ktorej sa osobné údaje týkajú.   
 
2 / ZHROMAŽ OVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATE OCH 
 
1. UŽÍVATE , ktorý je FYZICKOU OSOBOU úkonom vedúcim k obchodnému vz ahu, tj. podpisom Zmluvy alebo 
odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: 
 
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA NÉ ÚDAJE – meno, sídlo, adresa bydliska; 
KONTAKTNÉ ÚDAJE - telefónne íslo, e-mailová adresa; 
CITLIVÉ ÚDAJE - dátum narodenia a íslo identifika ného dokladu 
 
sú presné a pravdivé a zárove  dáva súhlas na spracovanie týchto údajov ako aj údajov v rozsahu: 
 
INFORMÁCIE O VYUŽITÍ PRODUKTOV A SLUŽIEB - obchodované produkty a služby v histórii užívate a; 
INFORMÁCIE ZO ZÁZNAMOV TELEFONICKÝCH HOVOROV ALEBO INÝCH INTERAKCIí (mail, chat, sms správa) 
GEOLOKA NÉ ÚDAJE -  z webového prehliada a, IP adresa. 
 
Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov  
je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívate , alebo na vykonanie opatrenia  
pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívate a v zmysle ustanovenia l. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o vo nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( alej len 
„GDPR“)  Ú elom spracúvania osobných údajov je zhromaž ovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných 
údajov Poskytovate om a ich použitie na faktura né ú ely a úkony spojené s objednanou a poskytovanou 
Službou a dodávaným Tovarom, na ú ely neskoršej komunikácie s Užívate om (reklamácia, odstúpenie  
od zmluvy a pod.), a tiež pre potreby vlastného marketingu Poskytovate a, pre ú ely ponúkania Služieb, 
zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).  
 
Užívate  nesie plnú zodpovednos  za škody spôsobené nesprávnos ou alebo neaktuálnos ou poskytnutých 
osobných údajov. 
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2. Poskytovate  je oprávnený spracúva  osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 2.1 a ktorých spracúvanie 
nie je zlu ite né s právnym základom uvedenom v bode 2.1  len na základe predchádzajúceho súhlasu 
poskytnutého Užívate om dobrovo ne a na vopred stanovený ú el, rozsah a dobu. Užívate  má právo udelený 
súhlas kedyko vek písomne odvola . Odvolanie súhlasu je ú inné d om jeho doru enia Poskytovate ovi.  
 
3. Poskytovate  sa zaväzuje nevyužíva  a neposkytova  osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie 
objednanej Služby a zabezpe enie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám         
s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovate  povinný 
v zmluvnom vz ahu s tre ou osobou dohodnú  ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych 
predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zárove  je v Zmluve povinný informova  Užívate a, že 
poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opa nom prípade nie je 
možné Službu poskytnú . Pre tieto ú ely je nevyhnutné, aby Poskytovate  získal od Užívate a súhlas.  
 
4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane 
osobných údajov.  
 
5. Poskytovate  sa zaväzuje vykona  všetky kroky k najvyššiemu zabezpe eniu osobných údajov Užívate a, 
ako aj k zabezpe eniu všetkých dátových súborov Užívate a.  
 
3 / SPROSTREDKOVATE  
 
1. Poskytovate  vystupuje vo vz ahu k zákazníkom Užívate a v pozícii Sprostredkovate a pod a ustanovenia l. 
28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovate om a Užívate om riadi nasledovnými ustanoveniami: 
 
a/ Poskytovate  nesmie poveri  spracúvaním osobných údajov alšieho sprostredkovate a bez 
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívate a. V prípade písomného súhlasu Užívate a je 
Poskytovate  tomuto alšiemu sprostredkovate ovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uloži  
rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pri om 
zodpovednos  vo i Užívate ovi nesie Poskytovate , ak alší sprostredkovate  nesplní svoje povinnosti 
týkajúce sa ochrany osobných údajov.  
b/ Poskytovate  sa zaväzuje spracúva  osobné údaje len pre ú ely predaja Tovarov a poskytovania Služieb.  
c/ Poskytovate  spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a ú innosti Zmluvy medzi ním a Užívate om.  
d/ Poskytovate  spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívate .  
e/ Dotknutými osobami sú zákazníci Užívate a.  
f/ Poskytovate  je oprávnený vykonáva  s osobnými údajmi iba spracovate ské operácie nevyhnutné            
na splnenie ú elu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromaž ovanie, uchovávanie a likvidáciu.  
g/ Poskytovate  je povinný spracúva  osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnu  
ú el spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto lánku, prípadne písomnými pokynmi Užívate a, a to aj 
vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos 
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovate  je pri takom prenose povinný 
oznámi  Užívate ovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov 
verejného záujmu. 
h/ Poskytovate  je povinný chráni  spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zni ením, stratou, 
zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmiko vek 
inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.  
i/ Poskytovate  vyhlasuje, že zaru uje bezpe nos  spracúvaných osobných údajov, pri om pri prijímaní 
technických a organiza ných opatrení za ú elom zabezpe enia ochrany práv a ochrany osobných údajov 
zákazníkov Užívate a najmä pred náhodným alebo nezákonným zni ením, stratou, zmenou alebo 
neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak 
spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a 
ú el spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé naruši  bezpe nos  ochrany osobných údajov a 
ich závažnos .  
j/ Poskytovate  je povinný neposkytnú  osobné údaje tretím osobám, nepouži  osobné údaje na iný než 
dohodnutý ú el, nezneuži  pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenaklada  s osobnými údajmi    
v rozpore s týmto lánkom. 
k/ Poskytovate  a jeho zamestnanci sú povinní zachováva  ml anlivos  o osobných údajoch získaných o 
zákazníkoch Užívate a. Osobné údaje nesmú využi  pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejni , poskytnú  ani 
sprístupni . Túto ml anlivos  sa zaväzujú zachova  aj po skon ení platnosti a ú innosti Zmluvy. Poskytovate  
zodpovedá za to, že ml anlivos  budú zachováva  aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj 
prípadní externí spolupracovníci.
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l/ Poskytovate  je povinný zabezpe i , aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme 
umož ujúcej identifikáciu zákazníkov Užívate a len po as nevyhnutnej doby na dosiahnutie ú elu 
spracúvania.  
m/. Poskytovate  sa zaväzuje spolupracova  a poskytnú  Užívate ovi sú innos  pri zabezpe ovaní 
dodržiavania povinností Užívate a reagova  na žiadosti zákazníkov Užívate a pri výkone ich práv pod a 
ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívate a o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli 
doru ené Poskytovate ovi v súvislosti s povinnos ami Užívate a pod a GDPR, zákona . 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a 
iných súvisiacich predpisov.  
n/ Poskytovate  sa zaväzuje spolupracova  a poskytnú  Užívate ovi sú innos  pri zabezpe ovaní dodržiavania 
povinností pod a ustanovení l. 32 až 36 GDPR, a to:  
   a1. zabezpe i  bezpe nos  spracúvania;  
   b1. oznámi  Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akéko vek     
       porušenie ochrany osobných údajov;  
  c1. v prípade potreby vykona  posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu  
      spracúvania na ochranu osobných údajov;  
  d1. konzultova  s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskuto nením akéhoko vek spracúvania, ak  
      z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému       
      riziku v prípade, ak by Užívate  neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.  
o/ Poskytovate  sa zaväzuje poskytnú  Užívate ovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia 
povinností stanovených v ustanovení l. 28 GDPR a poskytnú  Užívate ovi sú innos  v rámci auditu ochrany 
osobných údajov a kontroly zo strany Užívate a alebo audítora, ktorého poveril Užívate .  
p/ Poskytovate  je povinný bezodkladne oznámi  Užívate ovi, ak pod a názoru Poskytovate a akýko vek 
pokyn udelený Užívate om porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú 
zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  
r/ Poskytovate  sa zaväzuje po skon ení platnosti a ú innosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívate a 
vymaza  osobné údaje alebo vráti  osobné údaje Užívate ovi a vymaza  existujúce kópie, ktoré obsahujú 
osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  
  
4 / VŠEOBECNÉ OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  
1. Poskytovate  v súlade s ustanovením l. 13 GDPR oznamuje Užívate ovi ako dotknutej osobe nasledovné 
informácie:  
  
Identifika né údaje Poskytovate a: QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 924 01  Galanta, Slovenská  
republika, I O: 36838528, DI : 2022022189, I  DPH: SK2022022189, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka . 26385/T 
Poskytovate a je možné kontaktova  na e-mailovej adrese: qualited@qualited.sk alebo telefonicky na ísle:     
+421 (0)949 200 310.  
  
Ú el, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 2.1. tohto lánku;  
Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 2.1. tohto lánku;  
V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovate om nevyhnutné poskytnú  osobné údaje 
tretej osobe alebo prenies  osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovate  o tejto skuto nosti 
Užívate ovi informáciu.  
Poskytovate  uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby alebo trvania obchodného vz ahu.  
Užívate  má právo požadova  od Poskytovate a prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie 
osobných údajov, právo namieta  spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnos  osobných 
údajov.  
Užívate  pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže poda  Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky návrh na za atie konania o ochrane osobných údajov. pod a § 100 
Zákona o ochrane osobných údajov.  
Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 2.1. Užívate om je potrebné pre uzavretie Zmluvy a 
poskytnutie Služby.  
  
5 / INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY - UŽÍVATE A 
  
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívate ) má v zmysle ustanovenia l. 15 až 22 a l. 34 
GDPR nasledovné práva: 
1. Právo na prístup k osobným údajom pod a l. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získa  od Poskytovate a 
potvrdenie o tom, i sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 
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Dotknutá osoba má právo získa  prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 4.1  
2. Právo na opravu osobných údajov pod a l. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovate  bez 
zbyto ného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zrete om na ú el spracúvania 
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  
3. Právo na výmaz osobných údajov pod a l 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovate  bez 
zbyto ného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, 
ak:  
- osobné údaje už nie sú potrebné na ú el, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,  
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje 
iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,  
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody                  
na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na ú el 
priameho marketingu,  
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,  
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti pod a GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného 
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  
- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informa nej spolo nosti.  
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pod a l. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby 
Poskytovate  obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:  
- dotknutá osoba namieta správnos  osobných údajov, a to po as obdobia umož ujúceho Poskytovate ovi 
overi  správnos  osobných údajov,  
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada 
namiesto toho obmedzenie ich použitia,  
- Poskytovate  už nepotrebuje osobné údaje na ú el spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,  
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, i oprávnené dôvody na strane 
Poskytovate a prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovate  povinný informova  pred 
tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.  
5. Na základe l. 19 GDPR je Poskytovate  v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informova  
dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovate  oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných 
údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.  
6. Právo na prenosnos  osobných údajov pod a l. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získa  osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovate ovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
itate nom formáte a má právo prenies  tieto osobné údaje alšiemu prevádzkovate ovi.  

7. Právo namieta  spracúvanie osobných údajov pod a l. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namieta  
spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom 
základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na ú el oprávnených záujmov Poskytovate a 
alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovate  nesmie alej 
spracúva  osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, 
ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 
Dotknutá osoba má právo namieta  spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na ú el priameho 
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  
8. Na základe l. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na u nevz ahovalo rozhodnutie, ktoré je 
založené výlu ne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne 
ú inky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyv ujú.  
9. Na základe l. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovate  bez zbyto ného odkladu oznámil 
porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže vies  k vysokému 
riziku pre práva fyzickej osoby.  
 
6 / POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ DOTKNUTEJ OSOBE 
 
1. Poskytovate  je povinný poskytnú  dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie pod a l. 13 GDPR a 
oznámenia pod a l 15 až 22 a l. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je 
povinný poskytnú  v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola 
podaná žiados . Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovate  poskytnú  aj ústne, ak 
dotknutá osoba preukáže svoju totožnos  iným spôsobom. Poskytovate  je pri uplat ovaní práv pod a l. 15 
až 22 GDPR povinný poskytnú  dotknutej osobe sú innos .  
2. Poskytovate  je povinný poskytnú  dotknutej osobe informácie pod a bodu 1 do jedného mesiaca od 
doru enia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovate  v odôvodnených prípadoch s oh adom na 
komplexnos  a po et žiadostí pred ži  o alšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovate  je povinný 
informova  o každom takom pred žení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doru enia žiadosti 
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spolu s dôvodmi pred ženia lehoty. 
3. Informácie pod a bodu 1 poskytuje Poskytovate  bezodplatne.  
4. Ak je žiados  dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa 
povahu, Poskytovate  môže požadova  primeraný poplatok zoh ad ujúci administratívne náklady na 
poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zoh ad ujúci administratívne náklady na oznámenie alebo 
primeraný poplatok zoh ad ujúci administratívne náklady na uskuto nenie požadovaného opatrenia, alebo 
odmietnu  kona  na základe žiadosti.  
 
7 / OBMEDZENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a pod a l. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov 
Poskytovate  informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený ú el obmedzenia.  
 
8 / ZHRNUTIE - VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
PREVÁZDKOVATE   
Spolo nos  QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 924 01  Galanta, Slovenská republika, I O: 36838528, DI : 
2022022189, I  DPH: SK2022022189, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka 
. 26385/T je  prevádzkovate om všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúva  v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. Prevádzkovate  postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a  dbá na súkromie dotknutých 
osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva. 
 
DôVODY NA SPRACOVENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je v priamom súvise s predmetom innosti 
prevádzkovate a. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania nie je možné zákazníkom a 
ostatným dotknutým osobám poskytova  služby v požadovanom rozsahu. 
 
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE SO ZÁKONOM 
Sú asná právna úprava umož uje spracováva  osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu 
dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe 
zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúva  Vaše osobné údaje pre ú ely výkonu našej 
innosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vz ahujúce 

sa na našu innos  (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho 
súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu. 
 
ZVEREJ OVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM 
Vaše osobné údaje spracúvané našou spolo nos ou môžu by  spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, 
že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vo i Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich 
služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaru ený vysoký štandard ochrany Vašich 
osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby môžu by  spracúvané v krajinách Európskej únie a 
krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných 
údajov môže nasta  len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpe ujúci 
adekvátnu úrove  ochrany osobných údajov. 
 
NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 
Prevádzkovate  spracováva Vaše osobné údaje bu  manuálne alebo za využitia elektronických systémov. 
Prevádzkovate  prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a 
kontrolného charakteru, aby úrove  ochrany Vašich osobných údajov bola o najvyššia. 
 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
Dotknutá osoba má právo: 
a. požadova  od prevádzkovate a prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 
b. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
c. namieta  proti spracúvaniu osobných údajov 
d. na prenosnos  osobných údajov, 
e. poda  s ažnos  alebo návrh na za atie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov, 
f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedyko vek odvola . 
Akéko vek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zasla  na email: 
qualited@qualited.sk. 
 
 
V Galante, 20.05.2018


