
Pravidlá spracúvania osobných údajov 
Vitajte na stránke www.pizzajacket.sk. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sú určené pre zákazníkov web st
ránky www.pizzajacket.sk. Riadime sa nimi pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov. 
 
1. Úvod 
 
Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajo
v pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamen
tu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeob
ecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných ú
dajov. Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých pr
ostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu prevádzkovateľ tohto webu Ordiner s. r. o., sídlo Bieloruská 5190
/18 821 06 Bratislava, IČO 53230949, DIČ 2121340452, IČ DPH SK2121340452, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 147829/B, tel 0903 717 414, e-mail: pizzajacket.sk@gmail.c
om (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ"). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných úda
jov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatni
ť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných 
podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese pizza
jacket.sk@gmail.com. 
 
 
2. Získavanie osobných údajov 
 
 
Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (i) vypl
nenia kontaktného formulára, (ii) žiadosti o zasielanie newsletterov, (iii) poskytnutia spätnej väzby, (iv) osobných ú
dajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných úd
ajov sprístupnených na tejto webovej stránke. 
 
 
3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame 
 
 
Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje jednotlivcov, ktor
ých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvam
e v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len 
v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno, resp. názov firmy (príp. prezývku, nickname), telefónne číslo a 
e-mailová adresa. 
 
 
Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa G
DPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. 
 
 
Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osob
né údaje počas trvania spracúvania zmenia. 
 
 
4. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje 
 
 
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely: 
 
a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej str



any predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky; 
 
b) na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú posky
tovanie informácií aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách vychádzajúcich z našej ponuky prod
uktov a služieb; a 
 
c) na účely správy a ochrany tejto webovej stránky. 
 
 
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania textových správ o
 aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách ohľadom naších produktov a služieb, o ktorých si mysl
íme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu, ak už nebudete mať kedykoľvek v
 budúcnosti záujem na jeho odbere. 
 
 
5. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov 
 
 
Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe V
ami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z náš
ho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí o to prejavia záujem a (ii) na efektívnej m
arketingovej podpore a propagácii naších produktov. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných na
še oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami. 
 
 
V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom s
pracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečn
osti. 
 
 
Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. 
Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľ
vek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: pizzaj
acket.sk@gmail.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať. 
 
 
6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov a vylúčenie zdielania 
 
 
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné, výlučne na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali a n
ezdieľame ich s tretími stranami 
 
 
7. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov 
 
 
Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov. 
 
 
8. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov 
 
 
GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V 
rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä: 



 
• požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame; 
 
• požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepr
esné, neaktuálne, nesprávne; 
 
• požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhla
su; 
 
• požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na zákl
ade Vášho súhlasu, tretej strane; 
 
• požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzen
ých prípadoch; 
 
• za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na zák
lade našich oprávnených záujmov. 
 
 
V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť vo
či nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla
 uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: pizzajacket.sk@gmail.sk. 
 
 
Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené. 
 
 
www.pizzajacket.sk


