
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „Nariadenie“) v súlade s   

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

 

Prevádzkovateľ: 

beauty bar concept s.r.o. 

IČO: 54 086 833 

so sídlom Ul. Republiky 21, 010 01 Žilina 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78129/L 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi 

sa spracúvania osobných údajov na Barboru Moravčíkovú, a to písomnou formou 

alebo osobne na adrese: 

Ul. Republiky 21, 010 01 Žilina v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, tel. 

kontakt 0908 800 018 e-mail: info@beautybarconcept.sk 

 (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“) 

 

I. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:  

a) Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa (priamy marketing).  

b) Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.  

II. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu: 

a) 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. I 

písm. a), 

b) 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. I písm. b).  

III. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať prevádzkovateľ. 

IV. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. I písm. b) je potrebné na uzatvorenie 

zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je 

možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.  

V. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti 

dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 

osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto 

údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov 

dotknutej osoby.  



VI. Vystavenie prvej kópie podľa ods. V je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, 

o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci 

administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba 

požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté 

v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada 

o iný spôsob.  

VII. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej 

prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba 

právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, 

prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho 

dotknutá osoba požiada.  

VIII. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za 

predpokladu, že:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali; 

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII, 

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

osobe mladšej ako 16 rokov.  

IX. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že 

je ich spracúvanie potrebné:  

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz 

znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto 

spracúvania, alebo 



e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

X. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe 

žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej 

osoby je dôvodná.  

XI. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas 

obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných 

údajov obmedzenie ich použitia; 

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje 

ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov; 

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe 

oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody 

na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 

osoby. 

XII. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, 

prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské 

operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.  

XIII. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie 

spracúvania týchto údajov zrušené. 

XIV. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných 

údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje 

ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom 

formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu 

dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou 

automatizovaných prostriedkov.  

XV. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných 

údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže 

namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:  

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, 

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické 

účely. 



XVI. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho 

marketingu podľa bodu XV písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže 

ďalej spracúvať.  

XVII. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ 

nesmie ďalej spracúvať 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. 

XVIII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním 

osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto 

právnom titule.  

XIX. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou 

požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.  

XX. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie 

je jeho odvolaním dotknutá.  

XXI. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej 

práva v oblasti ochrany osobných údajov.  

XXII. Webová stránka spoločnosti beauty bar concept, s.r.o. používa cookies, ktoré nám 

pomáhajú lepšie zabezpečiť naše služby. Používaním webovej stránky 

spoločnosti beauty bar concept, s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v 

súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v 

prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie 

našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies 

nájdete v pomoci každého prehliadača. 

a. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača 

odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia 

(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. 

smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre 

súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej 

stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve 

stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie 

odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory 

„cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Je to bežná prax 

väčšiny webových stránok. 

b. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať 

naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich 

štruktúru a obsah. Na webovej stránke www.beautybarconcept.sk môžu 

byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom 



zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom 

zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, 

počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies. 

Na webovej stránke www.beautybarconcept.sk používame niekoľko typov 

súborov cookies: 

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES 

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a 

umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené 

oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie 

prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, 

pred vyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nie je možné 

poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. V prípade, ak tieto 

cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránky. 

FUNKČNÉ COOKIES 

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o 

tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám 

napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste 

navštívili naposledy a podobne. Tento typ cookies používame taktiež na 

analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, 

výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť 

bezchybný chod našej stránky. 

REKLAMNÉ COOKIES 

Reklamné súbory cookies môžeme používať na našej webovej stránky na 

zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto 

cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri 

prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie 

vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou 

našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našej webovej 

stránky obsah a reklamy, ktoré sú pre Vás relevantnejšie a pomáhajú 

efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale taktiež aj 

obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných 

kampaní. 

 

 

 



Na stránke www.beautybarconcept.sk umiestňujeme tiež súbory cookies 

našich obchodných partnerov a tretích strán, najmä analytické cookies 

(Google Analytics, Google Console, Google Ads), ktoré nám umožňujú 

analýzu toho, ako návštevníci, teda užívatelia, webstránku používajú. Ďalej 

cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram,), ktoré zlepšujú a 

zjednodušujú užívateľské rozhranie web stránky a reklamné cookies, 

ktoré umožňujú zlepšenie cielenia na web stránke. 

c. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať na základe Vášho 

rozhodnutia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete 

vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu 

prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V 

takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve 

webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré 

služby a funkcie nebudú fungovať. 

 

 

 

 

 

 

 


