
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
pre internetový obchod na webovej stránke www.majkspirit.sk 

1. Spoločnosť incite ventures s. r. o. so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 229 404, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl.č. 33150/S, ako predávajúci spracúva osobné 
údaje, ktoré kupujúci uviedol na E-shope predávajúceho, resp. poskytol predávajúcemu pri vzájomnej komunikácii. 
Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s  osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a  nakladať v  súlade s  platnými 
právnymi predpismi SR, a po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov 
kupujúceho. 

3. Kupujúci v  prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a  priezvisko, adresu 
trvalého bydliska (vrátane PSČ), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je 
povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla (vrátane PSČ), IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo 
telefónu a e-mailovú adresu. 

4. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v  zmysle § 11 ods. 1 Zákona, aby predávajúci spracoval 
a  uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti 
predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  

5. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj dobrovoľný súhlas predávajúcemu so spracovaním jeho osobných 
údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných 
dokumentov, vedenia účtovníctva, ako aj za účelom zabezpečenia prepravných služieb ním zakúpeného tovaru. 

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne 
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

7. Predávajúci vyhlasuje že bude osobné údaje získavať, spracúvať a využívať výlučne na účel uvedený v bode 5. týchto 
VOP a v súlade s § 6 ods. 2 Zákona. 

8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:  
     - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme     
       v rozsahu podľa § 26 ods. 3 zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 4 písm. b) Zákona je kupujúci oprávnený    
       oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
     - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
     - vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej    
       nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej    
       osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania   
       úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú   
       predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. 
9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči: 
     - spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho    
       marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,  
     - využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom  
       styku, alebo 
     - poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu. 
10. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. §15 ods. 1 písm. b) Zákona spracúva osobné údaje kupujúceho na účely 

doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 
      Slovenská pošta, a. s., sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 
      Slovak Parcel Service s. r.o., sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31 329 217 
      IN TIME, s. r. o., sídlo: Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621 
      Zásielkovňa s. r. o., sídlo: Kopčianska 3954/39, 851 01  Bratislava, IČO: 48136999 
      Zásilkovna s. r. o., sídlo: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306 
11. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 5713. 
12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže o tom podať oznámenie Úradu na 

ochranu osobných údajov SR. 
     


