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O ochrane údajov 

Prevádzkovateľ webovej stránky www.novum-beauty.sk týmto informuje návštevníkov webovej 

stránky o ochrane osobných údajov, o svojich postupoch týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov, organizačných a technických opatreniach prijatých na ochranu týchto údajov a technické 

opatrenia prijaté na ochranu údajov, ako aj práva návštevníkov v tejto súvislosti a možnosti ich 

uplatnenia. 

Poskytovateľ služieb/správca údajov v priebehu prevádzky webovej stránky zhromažďuje údaje 

osôb, ktoré na webovej stránke žiadajú o ponuky, aby sme im mohli poskytnúť vhodné služby. 

Poskytovateľ služieb má v úmysle plne dodržiavať zákonné požiadavky na spracovanie osobných 

údajov. 

Poskytovateľ v plnej miere dodržiava všetky právne požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných 

údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je informovať vás o ochrane osobných údajov 

fyzických osôb a voľnom pohybe týchto údajov. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie v oblasti informácií a ochrane osobných údajov  a o 

slobode informácií. 

1. Názov poskytovateľa služieb a správcu osobných údajov: 

Meno, meno firmy:                                                                               Banebryter sro 

Sídlo:                                                                                                        Hradná 168/2, Komárno 945 01 

DIČ:                                                                                                           SK2121178235 

IČO:                                                                                                                

Adresa a meno webovej stránky:                                                      www.novum-beauty.sk 

Kontakt na predpisy o ochrane osobných údajov: 

 

Kontakty na správcu osobných údajov: 

 

Meno, meno firmy:                                                                               Banebryter sro 

Sídlo:                                                                                                        Hradná 168/2, Komárno 945 01 

Korešpondenčná adresa:                                                                             945 01 Komárno, Hradná 168/2 

E-mail:                                                                                                    info@novum-beauty.sk 

Telefon:                                                                                                 +421918765588  

http://www.novum-beauty.sk/


Poskytovateľ priestoru na ukladanie dát: 

Meno, meno firmy:                                        Wix Ltd. 

Sídlo:                                                             40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel 

DIČ:                                                                EU442008451 

Korešpondenčná adresa:                               PO box 40190 San Francisco, CA United States                                                           

E-mail:                                                            info@wix.com  

Telefon:                                                          1-415-639-9034    

Predpis o osobných údajov:                

https://www.wix.com/about/privacy 

 

Poskytovateľ newsletteru 

Meno, meno firmy                                               The Rocket Science Group, LLC 

Sídlo:                                                                    The Rocket Science Group, LLC 

                                                                             675 Ponce de Leon Ave NE 

                                                                             Suite 5000 

                                                                             Atlanta, GA 30308 USA 

Korešpondenčná adresa:                                       The Rocket Science Group, LLC 

                                                                             675 Ponce de Leon Ave NE 

                                                                             Suite 5000 

                                                                            Atlanta, GA 30308 USA  

E-mail:                                                                 info@mailchimp.com 

Predpis o ochrane osobných údajov      

https://mailchimp.com/legal/privacy/   

 

 

 

 

https://www.wix.com/about/privacy
mailto:info@mailchimp.com


 

2. Definície pojmov 

 

 

 

- GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie EÚ o ochrane 

údajov 

- spracúvanie údajov: spracúvanie osobných údajov alebo súborov údajov 

automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami (t. j. akákoľvek operácia 

alebo súbor operácií, ako je zber, záznam, organizácia, ukladanie, transformácia 

alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie, prenos, 

distribúcia alebo iné sprístupnenie, zosúladenie alebo prepojenie, obmedzenie, 

vymazanie alebo zničenie. 

- "spracovateľ" je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

akýkoľvek iný subjekt, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý 

spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa 

- osobné údaje: údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 

osoby (subjektu údajov) 

-identifikovateľná fyzická osoba; identifikovateľná fyzická osoba znamená fyzickú 

osobu, ktorá je priamo alebo nepriamo identifikovateľná, najmä identifikátorom, ako 

je meno, číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo fyzické, fyziologické, 

genetické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne, jeden alebo viacero 

faktorov týkajúcich sa jeho identity 

- prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 

alebo akýkoľvek iný subjekt, orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a 

prostriedky spracúvania osobných údajov ak účely a prostriedky spracúvania určuje 

právo Únie alebo členského štátu, kontrolóra alebo osobitné kritériá na určenie 

kontrolóra určuje Únia alebo právo členského štátu môže tiež určiť. 

- súhlas dotknutej osoby: na základe dobrovoľného, konkrétneho a primeraného 

informovania o vôle dotknutej osoby, a jednoznačný údaj, ktorým dotknutá osoba 

vyhlasuje alebo potvrdzuje jednoznačne vyjadriť svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 

- príjemca: fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek 

iný subjekt, orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo, bez ohľadu na to, či ide 

o tretiu stranu alebo nie. Na to orgány verejnej moci, ktoré v rámci individuálneho 

vyšetrovania podliehajú právu Únie alebo členského štátu v súlade s právom 



členského štátu alebo Únie, nie sú príjemcami; spracúvanie takýchto údajov týmito 

orgánmi verejnej moci musí byť zlučiteľné s účelmi spracúvania v súlade s platnými 

pravidlami ochrany údajov 

- tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

akýkoľvek iný subjekt ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo 

osoby, ktoré sú pod priamou kontrolou prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

zodpovedné za spracovanie osobných údajov na základe poverenia prevádzkovateľa 

jednoznačne vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho 

týkajú. 

- porušenie bezpečnosti osobných údajov: porušenie bezpečnosti, ktoré ohrozuje 

bezpečnosť prenášaných, uchovávaných informácií alebo inaké náhodné alebo 

nezákonné zničenie, strata alebo zmena osobných údajov, neoprávnené zverejnenie 

alebo prístup. 

 

3. Zásady spravovania údajov 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s 

uvedenými v predpisoch o správe osobných údajov a dodržiava ustanovenia platných 

právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o nasledujúce: 

Spracovanie osobných údajov musí byť zákonné, spravodlivé a transparentné pre 

dotknutú osobu. 

Osobné údaje sa zhromažďujú len na konkrétne, vyslovene uvedené a legitímne 

účely. 

Účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, musia byť primerané, relevantné a 

obmedzené na to, čo je nevyhnutné. 

Osobné údaje musia byť presné a aktualizované. Nepresné osobné údaje by sa mali 

bezodkladne vymazať.  

Osobné údaje sa musia uchovávať len vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu 

dotknutých osôb. 

Ukladanie osobných údajov na dlhšie obdobie by sa malo uskutočňovať len vtedy, ak 

je uchovávanie nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, na vedecké a 

historické výskumné účely alebo na štatistické účely. 

 



Spracúvanie osobných údajov sa musí vykonávať takým spôsobom, aby sa 

zabezpečili vhodné technické alebo organizačné opatrenia na zabezpečenie 

primeranej bezpečnosti osobných údajov, ochrany osobných údajov voči 

neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu alebo 

poškodeniu. 

Zásady ochrany údajov sa vzťahujú na všetky identifikované alebo identifikovateľné 

fyzické alebo právnické osoby. 

 

4. Rozsah spracúvaných údajov 

Počas návštevy webovej stránky sa môže automaticky zaznamenať dátum začiatku a 

konca návštevy používateľa. A v niektorých prípadoch, v závislosti od 

používateľského nastavenia počítača, prehliadača a typu operačného systému. Z 

týchto údajov systém automaticky zostavuje štatistické údaje generované systémom. 

Prevádzkovateľ tieto údaje nespája s osobnými údajmi. Prihlásením na webovú 

lokalitu odošle session ID, ktoré sa automaticky vymaže, keď opustíte stránku. 

Údaje poskytnuté na používanie webovej stránky sa spracúvajú s dobrovoľným 

súhlasom používateľa.  

Zoznam údajov automaticky uložené na webovej lokalite www.novum-beauty.sk,  

poskytnuté počas registrácie: 

 

- Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky a niektorých 

funkcií webovej lokality, napríklad navigáciu. Tieto súbory sa nazývajú súbory cookie 

session.  

Súbory cookie session. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje o 

používateľovi, ktoré nie sú uložené v prehliadači, informácie, ktoré by sa mohli použiť 

na identifikáciu používateľov (osobné údaje), na marketingové účely alebo si 

zapamätať, že používateľ navštívil iné webové stránky alebo podstránky webovej 

lokality. Pri prístupe na webové sídlo sú vygenerované a uložené na serveri a vymažú 

sa po zatvorení okna prehliadača keď používateľ úplne opustí prehliadač.  

 

 

5. Dôležité informácie o správe údajov 

Poskytovateľ služieb ukladá a spravuje údaje na vlastnom počítači, s výnimkou 

spracovania údajov týkajúcich sa databázy. 

http://www.novum-beauty.sk/


 

Odosielanie e-mailov 

 

Ak nám pošlete e-mail, budeme mať minimálne vašu e-mailovú adresu, ale v 

niektorých prípadoch (napr. žiadosť o cenovú ponuku), je nevyhnutné, aby ste uviedli 

svoje meno a e-mailovú adresu. Toto sa považuje za spracovanie osobných údajov. 

Príslušné osobné údaje sú uložené v poštovej schránke poštového klienta nášho 

počítača, ktorá obsahuje prichádzajúcu poštu. V zozname adresátov vašej e-mailovej 

adresy minimálne na jeden rok alebo pokiaľ nepožiadate o trvalé vymazanie týchto 

e-mailov obsahujúcich vaše osobné údaje. Odoslaním e-mailu súhlasíte s našimi 

zásadami spracovania osobných údajov. 

Účel spracovania: poskytovanie ďalších služieb a kontaktovanie vás. Právny základ 

spracovania registračných údajov: váš súhlas. Dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie 

týka: odosielatelia e-mailov. 

Trvanie spracovania: spracovanie do odvolania súhlasu. Spracovanie osobných 

údajov podlieha odvolaniu súhlasu. 

Súhlas so spracovaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu 

na kontaktnú e-mailovú adresu. 

Vymazanie údajov: nastáva po odvolaní súhlasu so spracovaním údajov. 

Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na 

túto adresu 

Právo na prístup k údajom: prevádzkovateľ. 

Spôsob uchovávania údajov: elektronický. 

O úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať e-mailom 

alebo poštou prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutne potrebné na účely identifikácie a 

kontaktovania. 

Rozsah spravovaných údajov                     Konkrétne účely spracovania údajov 

Meno                                                          Identifikácia, kontakt, fakturácia. 

Email                                                          Identifikácia, kontakt. 

 

 



Identifikácia, kontakt. Pošlite správu pomocou formulára žiadosti o cenovú ponuku 

Účel spracovania údajov: umožniť návštevníkovi pohodlne nás kontaktovať bez 

použitia poštového klienta. 

(e-mail) prevádzkovateľovi webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára. 

V reakcii na správu, dotaz môže odpovedať iba prevádzkovateľ webovej stránky, ak 

sú k dispozícii kontaktné údaje. 

Právnym základom spracovania je váš súhlas. Dotknutými osobami sú: návštevníci, 

ktorí odosielajú správu z webovej stránky. 

Trvanie spracovania. Údaje sa spracúvajú odoslaním správy príjemcovi(-om) 

webovej stránky. Súhlas so spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním 

e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu. 

Vymazanie údajov: uskutoční sa po odvolaní súhlasu so spracovaním údajov. Svoj 

súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Súhlas so spracovaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu 

na kontaktnú e-mailovú adresu. 

Spôsob uchovávania údajov: elektronický. 

O úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať e-mailom, 

telefonicky alebo listom na adrese prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných 

údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutne potrebné na identifikáciu v databázach.  

 

(itt ugyanaz, mint a fenti táblázatban) 

 

 

Termín registrácie                                                               Informačný technický úkon                                                             

IP adresa                                                                             Informačný technický úkon  

 

Súhlas používateľa so spracovaním údajov je daný vyskakovacím(-i) súborom(-ami) 

cookie, ktorý sa zobrazí na webovej stránke. 

Vy ako dotknutá osoba môžete v tejto súvislosti namietať proti spracúvaniu vašich 

osobných údajov v súlade s uvedenými vyššie. A ste oprávnený -v súlade s právnymi 



predpismi opísanými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov- podstúpiť 

takýto proces.  

Cookies  

Súbory cookie ukladajú navštívené webové stránky do počítača používateľa a 

obsahujú informácie, ako sú nastavenia stránky alebo stav prihlásenia.. 

Súbory cookie sú teda malé súbory vytvorené navštívenými webovými stránkami. 

uložením údajov o prehliadaní na zlepšenie používateľského zážitku. Súbory cookie 

pomáhajú webovej stránke zapamätať si vaše nastavenia webovej stránky a ponúkať 

lokálne relevantný obsah. 

Webová stránka poskytovateľa odošle do počítača návštevníka webovej stránky malý 

súbor (cookie), skutočnosť a čas návštevy. Poskytovateľ o tom informuje návštevníka 

webovej stránky. 

Na správne, pohodlné a prispôsobené fungovanie tejto webovej stránky sa používa 

súbor cookie, ktorý slúži na uloženie súboru cookie, na odoslanie informácií 

používateľovi, "cookies", dátové súbory (v angličtine: cookies), aby bolo používanie 

tejto webovej stránky pre vás pohodlnejšie. 

Keď návštevník webovej stránky príde na webovú stránku, v spodnej časti stránky sa 

mu zobrazí oznámenie o súboroch cookie. Ktoré na jednej strane vás informuje o 

tom, že sa používajú súbory cookie, a na druhej strane klasifikuje používané súbory 

cookie do štyroch hlavných kategórií, tri z nich (odporúčané, štatistické a 

marketingové) sú označené zaškrtávacími políčkami, ktoré možno zaškrtnúť 

samostatne, môžete ich samostatne prijať alebo odmietnuť. Tieto nastavenia môžete 

kedykoľvek zmeniť. 

 

 

 

Čo sú to súbory cookie? 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do počítača, 

alebo mobilného zariadenia používateľa, ktorý navštívil jej stránky. Súbory cookie 

umožňujú na určitý čas webovej stránke zapamätať si vaše akcie a osobné 

preferencie (napr. používateľské meno, jazyk, veľkosť písma a spôsob zobrazenia 

webovej stránky).  

Ďalšie vlastné nastavenia súvisiace s webovou stránkou, napr. zabránenie načítaniu 

vyskakovacieho okna na prijímanie súborov cookie pri každej návšteve našej stránky), 

aby ste ich nemuseli zadávať pri každej návšteve našej stránky. 



Alebo musíte pri návšteve našej webovej stránky neustále klikať na otravné 

vyskakovacie okná, aby ste sa dostali späť na našu webovú stránku alebo mohli by 

ste  surfovať po našich podstránkach. 

 

Na čo sa môžu používať súbory cookie? 

Tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa na prehliadanie, a tým 

zobrazovať relevantný a pohodlný obsah prispôsobený potrebám používateľa. 

Súbory cookie sa používajú na uľahčenie, zrýchlenie a spríjemnenie používateľovi 

prehliadanie. 

Môžu sa tiež použiť na zostavenie určitých štatistík - anonymných štatistík - ktoré 

môžu poskytnúť cenné informácie, (štatistiky návštevnosti) pre sociálne médiá, online 

reklamné agentúry atď, návyky používateľov pri používaní stránok. Pomocou takto 

získaných štatistických údajov môžeme prispôsobiť štruktúru a obsah našej webovej 

stránky potrebám našich návštevníkov, a to anonymne. Súbory cookie preto 

neukladajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky, iba váš 

počítač/zariadenie a určité nastavenia a návyky pri prehliadaní. 

Preto webová stránka ani jej vlastník neukladá žiadne osobné údaje o vás, vašej 

identite alebo vás nemôže identifikovať. Súbory cookie, ktoré vás identifikujú, ukladá 

naša webová stránka do vášho počítača. DÔLEŽITÉ!! Súbory cookie si môžete 

stiahnuť v prehliadači a potom naša webová stránka ani iné webové stránky nebudú 

môcť používať súbory cookie (podrobnosti nižšie). 

Ako používame súbory cookie? 

Účel a vlastnosti rôznych typov súborov cookie sú vysvetlené nižšie.  

YSC/VISITOR_INFO1_LIVE - Vložené videá YouTube: zhromažďovanie anonymných 

štatistík z  Videá YouTube vložené na našej webovej lokalite, ako aj hodnotenie 

výkonu videí vložených na našej webovej lokalite. Do zberu údajov sú zapojené dva 

rôzne externé súbory cookie: jeden je trvalý (VISITOR_INFO1_LIVE), a druhý  (YSC) na 

pracovnopostupovom základe. 

Oba súbory cookie sú kontrolované spoločnosťou YouTube (t. j. externé súbory 

cookie). 

Eu_cookie_consent - Súhlas s používaním súborov cookie: zaznamenanie, či ste nám 

udelili súhlas na používanie súborov cookie na tejto webovej stránke. 

PREF/khcookie/NID - vložená mapa Google: tieto súbory cookie používa spoločnosť 

Google na zapamätanie si stránky obsahujúce mapy Google, ktoré boli navštívené pri 

prezeraní stránok, na ukladanie preferencie a informácie poskytnuté používateľom. 



Do zberu údajov sú zapojené tri rôzne súbory cookie, všetky tri externé. Dve sú trvalé 

a tretia je založená na pracovnopostupovom základe. 

Tieto súbory cookie nemusíte nevyhnutne povoliť, aby webová lokalita fungovala, ale 

môžete výrazne zlepšiť používateľský zážitok. Súbory cookie môžete podľa vlastného 

uváženia vymazať alebo zakázať, niektoré prvky webovej stránky však nemusia 

potom fungovať správne.  

Informácie uložené v súboroch cookie sa nikdy nepoužijú na vašu osobnú 

identifikáciu, používajú sa len na tu opísané účely. 

 

Údržba súborov cookie 

Máte možnosť spravovať a/alebo vymazať súbory cookie podľa vlastného uváženia. 

Viac informácií o tom nájdete na stránke AllAboutCookies.org. Súbory cookie 

uložené vo vašom počítači môžete vymazať a ich inštaláciu zakázať vo väčšine 

programov prehliadača.  

Dotknuté osoby: návštevníci webovej stránky. Účelom spracovania je poskytovanie 

ďalších služieb, identifikácia, sledovanie návštevníkov. 

Právny základ spracovania: súhlas používateľa sa nevyžaduje, ak sa používajú 

súbory cookie. Na používanie súborov cookie sa nevyžaduje súhlas používateľa. 

Rozsah údajov: jedinečné identifikačné číslo, čas, konfiguračné údaje. 

 

Používateľ má možnosť kedykoľvek odstrániť súbory cookie tak, že prejde do ponuky 

Nastavenia a vyberie z prehliadačov. 

Pri používaní súborov cookie správca údajov nepoužíva osobné údaje. 

Spôsob ukladania údajov je elektronický. 

 

Sociálne siete 

Sociálna sieť je mediálny nástroj, v ktorom sa správa šíri prostredníctvom 

používateľov sociálnych sietí. A sociálne médiá využívajú internet a online 

publikovanie na propagáciu prechodu používateľov z prispievateľov obsahu na 

redaktorov obsahu. 

Sociálne médiá sú rozhraním pre internetové aplikácie, v ktorých sa zdieľa obsah 

vytvorený používateľom a obsah, ako napríklad Facebook, Google+, Twitter atď. 



Sociálne médiá môžu mať podobu verejných vystúpení, prezentácií, produktov alebo 

služieb. 

Formami informácií zverejňovaných na sociálnych sieťach môžu byť fóra, príspevky 

na blogoch, obrázky, videá, atď, a audio, nástenky, e-mailové správy atď. 

Ako je uvedené vyššie, rozsah spracúvaných údajov môže okrem osobných údajov 

zahŕňať aj verejné údaje používateľa, aj jeho profilovú fotku. 

Subjekty údajov: všetci registrovaní používatelia. 

Účelom zhromažďovania údajov je propagácia webovej stránky alebo súvisiacej 

webovej stránky. Právny základ pre spracovanie údajov je dobrovoľný súhlas 

dotknutej osoby. 

Trvanie spracovania údajov: podľa pravidiel, ktoré sú k dispozícii na príslušnej 

stránke spoločenstva. 

Lehota na vymazanie údajov: podľa pravidiel dostupných na príslušnej stránke 

komunity. Údaje sa uchovávajú v súlade s pravidlami stanovenými v zásadách 

ochrany osobných údajov na webovej stránke. 

Oprávnení na prístup k údajom: v súlade s pravidlami dostupnými na príslušnej 

stránke sociálnej siete. 

Práva v súvislosti so spracovaním údajov: v súlade s pravidlami dostupnými na 

príslušnej stránke sociálnej siete. 

Spôsob uchovávania údajov: elektronický.  

 

 

 

Je dôležité si uvedomiť, že keď používateľ nahráva alebo odosiela osobné údaje, 

dáva prevádzkovateľovi sociálnej siete platné celosvetové povolenie na zverejnenie 

takéhoto obsahu, a ukladať a používať takýto obsah. Preto je veľmi dôležité uistiť sa, 

že používateľ je plne oprávnený zverejňovať zdielané informácie. 

 

Služba Google Analytics 

Naša webová stránka používa službu Google Analytics. Služba Google Analytics 

používa interné súbory cookie na zostavovanie správ o používaní webovej stránky 

pre svojich zákazníkov o zvykoch používateľov tejto webovej stránky. 



Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa webovej stránky použije tieto informácie 

na účely vyhodnotenia, ako používatelia používajú webové stránky. Ako doplnková 

služba je podanie správy o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej 

stránky, aby mohol poskytovať ďalšie služby.  

Servery spoločnosti Google ukladajú údaje v zašifrovanom formáte, aby sa sťažilo a 

zabránilo zneužitia údajov. 

Službu Google Analytics môžete vypnúť. Citát zo stránky: 

Používatelia stránok, ktorí nechcú, aby služba Google Analytics vytvárala správu 

JavaScript o svojich údajoch, môžu si nainštalovať rozšírenie prehliadača Google 

Analytics, ktoré ho zakáže. Rozšírenie deaktivuje JavaScript služby Google Analytics 

(ga.js, analytics.js a dc.js) na odosielania informácií pre Google Analytics System. 

Rozšírenie prehliadača možno používať vo väčšine najnovších prehliadačov Google. 

Rozšírenie prehliadača Analytics nebráni odosielaniu údajov medzi samotnou 

webovou stránkou a inými službami webovej analýzy.  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Viac informácií o používaní a ochrane údajov nájdete na vyššie uvedených odkazoch. 

Podrobnosti o ochrane údajov: 

https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_polic

y_hu_eu.pdf 

6. Opatrenia na zabezpečenie údajov 

V súvislosti so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov vynaloží správca údajov 

maximálne úsilie o starostlivosť. 

Správca údajov sprístupní webovú stránku www.novum-beauty.sk hostingovej 

spoločnosti uvedenej v bode 1. 

Webová stránka sa umiestní na serveri poskytovateľa webovej stránky. 

 

Za uchovávanie a bezpečnosť údajov na úložisku zodpovedá správca údajov a 

poskytovateľ hostingu a poskytovateľ služieb ochrany údajov. Poskytovateľ hostingu 

je zodpovedný za bezpečnosť poskytnutých údajov. 

(odkaz 1, Poskytovateľ hostingu). 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_hu_eu.pdf
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_hu_eu.pdf


Elektronické správy odoslané cez internet bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp 

atď.) sú zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré by mohli viesť k podvodnej činnosti, 

k zverejneniu alebo úprave informácií. Na ochranu pred takýmito hrozbami správca 

údajov prijme všetky primerané opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Je 

však všeobecne známe, že internet nie je stopercentne bezpečné. Napriek 

maximálnej starostlivosti, ktorú možno očakávať, správca údajov nenesie 

zodpovednosť za škody spôsobené virtuálnym útokom.  

7. Účel spracovania údajov 

Účelom spracovania údajov registrovaních používatelov webových služieb je 

zabezpečiť nepretržitý vzťah medzi používateľom a správcom údajov a skúmať 

verejnú mienku. 

Čas návštevy, typ prehliadača a operačného systému zaznamenávajú a ukladajú dáta 

len na štatistické účely. Správca údajov nebude používať osobné údaje na iné účely, 

ako sú uvedené. Spracovanie takto poskytnutých údajov podlieha dobrovoľnému 

súhlasu používateľa. 

Správca údajov bude so všetkými údajmi a skutočnosťami týkajúcimi sa používateľov 

zaobchádzať ako s dôvernými a bude využívať len na rozvoj svojich služieb, predaj 

reklamného priestoru a na vlastný výskum a štatistiky. Uverejnenie týchto vyhlásení 

sa uskutoční len vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivých používateľov. 

8. Správca údajov, rozsah oprávnených osôb pristupovať k údajom. 

Prístup k osobným údajom poskytnutými používateľmi má správca údajov a správca 

webovej stránky. 

Správca údajov poskytne osobné údaje tretím stranám len s predchádzajúcim 

súhlasom informovaného používateľa. To sa nevzťahuje na prenosy údajov, ktoré 

môžu byť požadované zákonom.  

Správca údajov má právo a povinnosť poskytnúť všetky údaje, ktoré má k dispozícii a 

ktoré uchováva, v súlade so zákonom vydať príslušným orgánom, na základe 

konečného a záväzného rozhodnutia príslušných orgánov, z právne záväznej 

povinnosti o prenose údajov. 

Prenos takýchto údajov a jeho dôsledky kladajú zodpovednosť na správcu údajov. 

 

9. Zodpovednosť správcu údajov 

Prevádzkovateľ nekontroluje osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté. Za presnosť 

poskytnutých údajov nesie výhradnú zodpovednosť osoba, ktorá ho poskytla. Keď 

ktorýkoľvek používateľ uvedie e-mailovú adresu, používateľ preberá zodpovednosť 



za to, že je jediným používateľom, ktorý používa poskytnutú e-mailovú adresu. Pokiaľ 

ide o akýkoľvek prístup na webovú stránku z danej e-mailovej adresy, akákoľvek 

zodpovednosť za akékoľvek použitie e-mailovej adresy nesie výlučne používateľ, 

ktorý e-mailovú adresu zaregistroval. Ak používateľ neposkytne vlastné osobné 

údaje, je povinný získať súhlas dotknutej osoby. 

 

10. Práva v súvislosti so spracovaním údajov 

Právo žiadať informácie prostredníctvom uvedených kontaktných údajov si od nás 

môžete vyžiadať o tom, aké údaje o vás naša spoločnosť uchováva, ktoré na akom 

právnom základe, na aký účel, z akého zdroja a na ako dlho. Na vašu žiadosť bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli 

pošleme vám oznámenie. 

Právo na opravu 

Pomocou uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o opravu akýchkoľvek 

vašich údajov. Budeme vás o tom informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 30 dní, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli a na kontaktných údajoch, 

ktoré ste nám poskytli. 

 

Právo na vymazanie 

Pomocou uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o vymazanie vašich 

údajov. Na vašu žiadosť urobíme tak bezodkladne, najneskôr však do 30 dní. Na e-

mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pošleme vám informácie. 

 

Právo na blokovanie 

Pomocou uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o zablokovanie vašich 

údajov. Blokovanie bude trvať tak dlho, ako to odôvodňuje fakt, ktorý ste uviedli pre 

uloženie vašich údajov. Na vašu žiadosť tak urobíme bez zbytočného odkladu, ale 

najneskôr do 30 dní vás budeme informovať e-mailom na vami zadanej e-mailovej 

adrese. 

 

Právo na protest 

Proti spracovaniu svojich údajov môžete vzniesť námietku prostredníctvom 

uvedených kontaktných údajov. Námietku možno podať v čo najkratšom čase odo 



dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní sa rozhodneme, či je námietka 

oprávnená, a o našom rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom. 

 

Možnosti presadzovania práva v súvislosti so spracovaním údajov 

Ak ste si vedomí nezákonného spracovania, oznámte nám to, aby sme mohli obnoviť 

zákonný stav v krátkom čase. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, že vami 

uvedené problémy boli vyriešené v čo najkratšom čase. 

Ak podľa vášho názoru nie je možné obnoviť právny stav, oznámte to orgánu 

prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 

5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu    

koordináták: É 47°30&#39;56&#39;&#39;; K 18°59&#39;57&#39;&#39; 

 

 

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 (2016. 

27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene a doplnení smernice 95/46/ES o ochrane 

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov). 

- Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií 

 

- Zákon z roku 1995 o verejných záznamoch, verejných archívoch a ochrane 

súkromných archívnych materiálov. 

LXVI. 

 

- O všeobecných požiadavkách na správu dokumentov orgánmi verejného sektora 

335/2005 (XII. 29.) vlády. 

11. Zákony, na ktorých je spracovanie založené 

https://naih.hu/


- Zákon CVIII z roku 2001 o službách elektronického obchodu a niektoré služby 

informačnej spoločnosti. 

 12. Možnosti presadzovania práva 

Používateľ, ktorý sa domnieva, že vlastník stránky www.novum-beauty.sk porušil 

právo na ochranu osobných údajov, sa môže obrátiť na občianskoprávny súd, a 

Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií 

(www.naih.hu/kapcsolat.html ). 

13. Informácie o ohrozeniach súkromia 

Používanie internetu je spojené s rôznymi rizikami pre súkromie.  Upozorňujeme, že 

názory opísané na tejto webovej stránke sú osobnými údajmi, z ktorých špecifické 

údaje vrátane vášho pôvodu, politických názorov. Na tomto základe údaje budú 

dostupné pre každého. 

14. Dôležité webové stránky 

Technológie na zvýšenie ochrany súkromia 

 Privacy Enhancing Technologies 

 Free Privacy Enhancing Technologies 

 

Informácie o ochrane osobných údajov 

 

Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


