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Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov 
 
 

1. Úvodné ustanovenia 

Společnost Solid Security Czech s.r.o., IČ: 055 94 090, so sídlom Praha - Staré 

Mesto, Ovocný trh 572/11, 110 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom  

266669 C, Mestský súd v Prahe (ďalej len "správca") v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov) (ďalej jen „GDPR?“) tieto Podmienky a informácie o spracování 

osobných údajov (ďalej len „podmienky"), týkajúce sa spracúvania a ochrany 

osobných údajov. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov a obchodných 

partnerov pri predaji a prezentácii svojho tovaru a pri prevádzkovaní redakčného 

systému umiestneného na webovej stránke www.solidsecurity.cz pričom toto 

spracúvanie osobných údajov upravujú tieto podmienky. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré s ním uzavrú kúpnu 

zmluvu alebo v rámci dopytového konania v rámci www.solidsecurity.cz, v ktorom 

vystupujú ako kupujúci – obchodní partneri alebo zákazníci prevádzkovateľa (ďalej 

len „subjekt"). Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. 

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: 

 

Adresa na doručovanie: Solid Security Czech s.r.o., Smetanovo náměstí 979/2  702 00 Ostrava 

E-mailová adresa: info@solidsecurity.cz 

Telefón: +420 556 674 684 

 

 

 

 

 
1. Osobné údaje 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať iba osobné údaje subjektu poskytnuté 

samotným subjektom v súvislosti s vykonaním dopytu alebo objednávky na 

www.solidsecurity.cz alebo také osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a subjektom, alebo na vedenie 

účtovníctva alebo plnenie inej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na účely 

splnenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje subjektov: 

 

2. meno a priezvisko fyzickej osoby, 

3. dodacia adresa, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania 

4. kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailová adresa 

5. IČO 

6. DIČ 

 

(ďalej spoločne len „osobné údaje"). 

 

 

 

 

 



1. Uplatňovanie všeobecných zásad pre ochranu osobných údajov 
 

Pri spracúvaní osobných údajov subjektov prevádzkovateľ dodržiava okrem iného 

nasledujúce pravidlá, ktoré sú bližšie špecifikované týmito podmienkami: 

 

 

 

1.    Zásada legitímnosti 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje subjektov za účelom plnenia zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a za účelom plnenia svojich zákonných povinností. 

 

2.    Zásada proporcionality 

 

Pri spracúvaní osobných údajov subjektov prevádzkovateľ postupuje tak, aby rešpektoval 

zásadu proporcionality (primeranosti). Spôsob spracúvania osobných údajov je 

proporcionálny, najmä ak účel nie je možné dosiahnuť žiadnym iným spôsobom, čo sa 

prevádzkovateľ vždy snaží dosiahnuť. 

 

3.    Zásada transparentnosti 

 

Osobné údaje subjektov sa spracúvajú čo najtransparentnejším spôsobom. Na tento účel 

prevádzkovateľ dodržiava aj tieto podmienky, ktoré upravujú spôsob, rozsah a ďalšie 

podmienky spracúvania osobných údajov subjektov. 

 

4.    Zásada integrity a dôvernosti 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú spôsobom, ktorý zabezpečuje, že osobné 

údaje sú riadne zabezpečené tak, aby ich nebolo možné zneužiť, nezákonne spracovať, 

náhodne stratiť, zničiť alebo poškodiť. 

 

5.    Politika obmedzeného uloženia 

 

Osobné údaje subjektov sa uchovávajú len počas nevyhnutného obdobia alebo zákonnej 

lehoty a po uplynutí ich platnosti musia byť úplne zničené. 

 

6.    Zásady kvality údajov 

 

Prevádzkovateľ vynaloží všetko úsilie na to, aby spracované údaje boli bezchybné a 

úplné. 

 

 

 

 

 
2. Spracúvanie a bezpečnosť osobných údajov 

 

Všetko spracúvanie osobných údajov subjektov sa vykonáva v súlade so zákonom. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov j 

 

1.     plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; 

 

2.     plnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha; 

 

3.     plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

 



V prípade, že by sa osobné údaje mali spracúvať z iných právnych dôvodov, ako sú 

uvedené v článku 4.2 týchto obchodných podmienok, takéto spracúvanie si vyžaduje 

súhlas dotknutej osoby. 

Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje subjektov sú primerane technicky a 

organizačne zabezpečené a uchovávané v priestoroch prevádzkovateľa a sú prístupné len 

obmedzenému počtu určených zamestnancov prevádzkovateľa, nie tretím stranám, s 

výnimkou osôb, ktoré sú s prevádzkovateľom zmluvne zaviazaní zmluvou o spracovaní 

osobných údajov (externá účtovná spoločnosť, IT podpora atď.). Tieto osoby sú však 

povinné chrániť osobné údaje rovnakým spôsobom ako prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje v elektronickej a tlačenej forme. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi: 

 

❏ zhromaždenie 

❏ usporiadanie 

❏ uloženie 

❏ vyhľadanie 

❏ použitie na určené účely 

❏ vymazanie a zničenie 

 

Osobné údaje uchovávané elektronicky v internom softvéri sú chránené pred prístupom 

tretích strán a možným zneužitím prístupových hesiel. Fyzické elektronické dátové nosiče 

sú chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán a osobné údaje uložené v 

médiách sú tiež chránené antivírusovou ochranou a systémom bezpečnostných kópií. 

 

Osobné údaje uchovávané v tlačenej podobe sú chránené pred prístupom tretích strán 

obmedzeným prístupom prevádzkovateľa určených osôb a inými technickými a 

bezpečnostnými opatreniami, najmä fyzickou bezpečnosťou v uzamknutých priestoroch 

prevádzkovateľa mimo dosahu neoprávnených osôb. 

 

V prípade úniku osobných údajov subjektov alebo v prípade, že takýto únik hrozí v 

dôsledku porušenia bezpečnosti osobných údajov, prevádzkovateľ to oznámi dozornému 

orgánu do 72 hodín od zistenia tejto skutočnosti. 

 

Automatizované spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa nerealizuje. 

 

 

 

 

 
1.  Práva dotknutých osôb 
 

Dotknuté osoby majú podľa platných právnych predpisov nárok na určité práva, 

ktoré sa riadia týmto článkom obchodných podmienok. 

Subjekt má právo na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov podľa 

článku 15 ods. 

1 GDPR, t. j. aké osobné údaje prevádzkovateľ spracúva a do akej miery ich 

prevádzkovateľ spracúva, na aký účel ich spracúva, na aké časové obdobie ich 

uchováva a komu ich sprístupní. Tieto informácie je možné získať na požiadanie e-

mailom na adrese správcu uvedenej v článku 1.5 týchto obchodných podmienok. 

Subjekt má právo na prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom. 

Toto právo môže subjekt uplatniť na e-mailovej adrese správcu uvedenej v článku 

1.5 týchto obchodných podmienok. 

Subjekt má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak má pochybnosti o tom, 

že spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ v rozpore so zákonom. 

Subjekt má právo na opravu a doplnenie nesprávnych alebo neúplných osobných 

údajov, ak sú takéto nedostatky oznámené prevádzkovateľovi na e-mailovej 



adrese správcu uvedenej v článku 1.5 týchto obchodných podmienok, 

prevádzkovateľ chybu opraví alebo údaje doplní. 

Subjekt má právo na úplné zničenie svojich osobných údajov, môže toto právo 

uplatniť na e-mailovej adrese správcu uvedenej v článku 1.5 týchto podmienok za 

predpokladu, že je uvedený aspoň jeden z týchto dôvodov: 

 

❏ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené 

alebo spracované 

❏ osobné údaje boli spracované nezákonne 

❏ osobné údaje musia byť vymazané, aby sa dodržali zákonné povinnosti 

 

Subjekt má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných 

údajov, ak subjekt zamietne správnosť osobných údajov na obdobie potrebné na 

to, aby prevádzkovateľ overil správnosť osobných údajov. 

 

 

 

 

 
1. Doba uchovávania osobných údajov 
 
 
 

V súlade s platnými právnymi predpismi je prevádzkovateľ oprávnený 

spracúvať osobné údaje subjektu uvedeného v článku 2.2 týchto obchodných 

podmienok po dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia prevádzkovateľovi v 

prípade vydania daňového dokladu, v ktorom sú uvedené takéto osobné údaje, 

po dobu 10 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie 

uskutočnilo. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je prevádzkovateľ 

oprávnený uchovávať a spracúvať osobné údaje subjektu počas trvania kúpnej 

zmluvy a ďalších 10 rokov odo dňa ukončenia tejto zmluvy a plnenia všetkých 

povinností, ktoré z nej vyplývajú. Pri stanovení tejto lehoty vychádza 

prevádzkovateľ z maximálnej dĺžky premlčacej lehoty pre možné uplatnenie 

vzájomných práv prevádzkovateľa alebo subjektov vyplývajúcich z uzavretej 

kúpnej zmluvy. 

 

Po uplynutí lehoty uvedenej v článku 6.1 týchto Obchodných podmienok 

prevádzkovateľ úplne zničí osobné údaje subjektu, pokiaľ nie je potrebné, aby 

prevádzkovateľ pokračoval v spracúvaní osobných údajov subjektu, napríklad s 

cieľom chrániť oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo splniť zákonnú 

povinnosť, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa. 

 

 

 
1. Prenos osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím krajinám mimo Európskej 

únie ani medzinárodným organizáciám mimo EÚ. 

Prevádzkovateľ zasiela osobné údaje na spracovanie len tretím stranám 

uvedeným v článku 4.4 týchto Obchodných podmienok. 

 

 

 
1. Záverečné ustanovenia 

 

Tieto Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov sú účinné od 25. 


