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Informácia o ochrane osobných údajov 

Tato internetová stránka pod doménou www.eltma.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou 
ELT Management Company Slovakia s.r.o., IČO: 50 096 273, so sídlom Vajnorská 171/A, 831 04 
Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 
108173/B, („Eltma“ alebo „my“) za účelom poskytovaní služieb užívateľom („Užívateľ“ alebo „Vy“) 

Stránky. Toto prehlásení o ochrane osobných údajov („Prehlásení“) sa vzťahuje na osobné údaje o 
Vás, ktoré sú spracovávané nami alebo naším menom. Toto Prehlásení obsahuje najmä (i) aké 
osobné údaje o Vás spracovávame, (ii) akým spôsobom tieto údaje získavame, (iii) akým spôsobom 
tieto údaje používame a spracovávame, (iv) komu tieto údaje prípadne odovzdávame, (v) ako tieto 
údaje chránime a (vi) akým spôsobom Vám môžu byť tieto údaje sprístupnené, príp. akým spôsobom 
môžete tieto údaje aktualizovať. Týmto Prehlásením poskytujeme informácie o spracovaní osobných 
údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovaním. 

Toto Prehlásení môžeme čas od času aktualizovať. Na Stránke budú uverejnené akékoľvek zmeny 
tohto Prehlásení a v prípade podstatných zmien budete upozornený(á).  

Spracovávané osobné údaje: 

Údaje poskytnuté priamo Vami. Spracovávame Vaše osobné údaje pri registrácii nového účtu 
v informačnom systéme Eltma, tvorbe či aktualizácii profilu, objednávkach alebo platbách za naše 
služby. Z týchto dôvodov spracovávame osobné údaje v rozsahu najme meno a priezvisko, 

emailová adresa, telefón. 

Údaje poskytnuté Vami pri užívaní Stránky. Môžeme spracovávať Vaše údaje, ktoré nám 
poskytnete pri užívaní Stránky vrátane prihlásení a používaní účtu v informačnom systéme Eltma. 
Obsah (tj. ktorákoľvek informácia lebo údaj, ktorý vytvoríte, nahráte, zverejníte, zašlete lebo 
zdieľate prostredníctvom Stránky) môže byť prenesený našimi systémy lebo uložený v našich 

systémoch. 

Údaje o užívaniu Stránky. Mimo údajov, ktoré nám poskytnete priamo, môžeme spracovávať 

údaje, ako používate Stránku Vaším počítačom, telefónom lebo iným zariadením, ktorým 
pristupujete na Stránku. Napríklad môžeme spracovávať: 

• Údaje o zariadení: hardware model, unikátne identifikátory zariadenia, MAC adresu, IP 
adresu, verziu operačného systému a nastavení zariadenia; 

• Log: čas a dobu používaní Stránky, údaje o vyhľadávaní a akékoľvek informácie uložené 

v cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať Váš prehliadač lebo účet; 
• Lokačné údaje: údaje o Vašej polohe získané rôznymi technológiami na určení polohy, 

ako sú napríklad GPS, Wi-Fi prístupové body nebo iné senzory, ktoré nám môžu poskytnúť 
údaje o blízkych zariadeniach; 

• Iné údaje: údaje o Vašom užívaní Stránky, ktoré môžeme spracovávať, pokiaľ navštívite 
lebo použijete stránky nebo aplikácie tretích strán ku spolupráci s nami, a údaje o tom, 

akým spôsobom interagujete s obsahom Stránky. 
Môžeme spracovávať údaje o Vás a Vašich aktivitách z verejných a verejne dostupných zdrojov, 
ktoré môžeme spojovať s ďalšími údajmi, ktoré získame od Vás lebo o Vás, poťažmo Vašich 

aktivitách. 

Ďalšie údaje. Také môžeme spracovávať osobné údaje o Vás, Vašom zariadení lebo o spôsobu, 
akým užívate Stránku, tak, ako Vám uvedieme v okamžiku, kedy údaj získame, lebo iným 
spôsobom v prípade, že ste nám udelil(a) súhlas. 

Účel spracovaní a jeho popis:  

Zaistení funkčnosti internetové stránky. Vaše osobné údaje nám pomáhajú, aby bola webová 
stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako napr. navigácia stránky, prístup k 
zabezpečeným sekciám webové stránky, rýchle načítanie obsahu internetové stránky či overení 

užívateľa. Webová stránka nemôže správne fungovať bez spracovaní týchto údajov, ktoré sú pre 
tento účel nevyhnutné. 

Meraní návštevnosti webových stránok. Analytické cookies vlastní (first party), ktorá slúži k 
meraní návštevnosti a neobsahuje unikátne identifikáciu užívateľa. 
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Oslovovaní s ponukou produktov a prepojení zo sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje sú 

použité pre informovaní o produktoch a službách spoločnosti Eltma a iných subjektov, akciách, 
súťažiach, odoberaní noviniek, reklamy, zaslaní katalógu, vyhodnocovanie súťaží a následnému 
zaslaní výhier. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielení hore uvedených oznámení. Vaše 
osobné údaje sú ďalej použité pre zaistení previazanosti webu so sociálnymi sieťami s možnosťou 
zdieľania obsahu týchto webov. 

Ako spracovávame Vaše údaje: 

Spracovaní osobných údajov bude zahrnovať najme zber, uloženie na dátových nosičoch, triedenie, 
užívaní, ukladaní a mazanie osobných údajov automaticky či manuálne tak, aby tieto činnosti 
naplnili účely definované hore.  

Nevyhnutnosť spracovaní osobných údajov: 

Môžeme spracovávať osobné údaje na základe oprávneného záujmu spoločnosti Eltma lebo tretí 

osoby. To sa týka najmä cookies spracovávaných za účelom zaistení funkčnosti internetové 
stránky. 

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, 
spracovaní takých údajov je dobrovoľné. V takomto prípade neiste povinný(na) nám osobné údaje 
poskytovať. Ak ste nám svoj súhlas neudelil(a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje 
spracovávať. 

Doba spracovaní a archivácia: 

V prípade cookies slúžiacich k zaistení funkčnosti internetové stránky zo spracovaním ukončuje po 
skončení relácie. V prípade spracovaní na základe súhlasu zo spracovaním osobných údajov po 
dobu platnosti súhlasu nebo do doby odvolaní súhlasu. 

Kategória spracovateľov lebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť: 

Marketingové agentúry, Analytické a štatistické spoločnosti 

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona na vyžiadanie 
poskytnuté orgánom verejné moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom 
činným v trestnom konaní. 

Zdroj osobných údajov:  

Priamo od Vás, ako subjektu údajov. 

Odovzdávanie osobných údajov do tretích zemí lebo medzinárodným organizáciám: 

V rámci uvedeného spracovaní nedochádza k odovzdávaniu Vašich osobných údajov do tretích 
zemí. 

Automatizované rozhodovaní na základe osobných údajov, ktoré sa Vás môže právne 
lebo inak významne dotýkať: 

V rámci tohto spracovaní k nemu nedochádza. 

Ostatné informácie 

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujmu a použité pre účely vedeckého, 
historického lebo štatistického výskumu. 

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom externých internetových stránok, na ktoré vedú 
hypertextové odkazy na Stránke. Nenesieme zodpovednosť za spracovaní Vašich osobných údajov 
na externých stránkach. Tieto hypertextové odkazy sú poskytované ako služba užívateľovi a sú 
prístupné na Vaše vlastní nebezpečenstvo. 

My rovnako ako určité tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu či iné funkcionality na našej 
Stránke, môžeme pri Vašej návšteve Stránky používať rôzne technológie k získaní a spracovaní 
údajov, ktoré môžu zahrnovať cookies. 

Cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené na Vašom zariadení a ktoré nám pomáhajú zbierať údaje 
o Vašich aktivitách. Cookies nám umožňujú zaisťovať funkčnosť Stránky a poskytovať cielený 
obsah a marketingovú komunikáciu. 

Kedykoľvek môžete nastaviť svoj prehliadač, aby akceptoval všetky cookies, odmietol ich, lebo 
indikoval, kedy je cookie odoslané. Upozorňujeme, že Stránka je nastavená na práci s povoleným 
použitím cookies, a preto niektoré vlastnosti Stránky nemusia správne fungovať, ak bude použitie 
cookies odmietnuto. 

Aby sme zaistili maximálnu možnú ochranu pred neoprávneným prístupom lebo pred 
neoprávnenými zmenami, zverejnením lebo zničením údajov, ktoré zhromažďujeme a 
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spracovávame, prijali sme vhodná organizační a technická opatrení zahrnujúce fyzické, 

elektronické a riadiace postupy k ochrane a zaistení informácií, ktoré o Vás zhromažďujeme 
prostredníctvom Stránky. Navzdory hor uvedeným opatrením nemôžeme zaručiť, že vaše osobné 
údaje sú v bezpečí, ak sú Vami prenesené lebo ak budete s Vašimi osobnými údajmi sami 
zachádzať nezabezpečeným spôsobom. 

V rámci spracovaní Vašich osobných údajov máte právo na: 

• Prístup ku spracovávaným osobným údajom. 
• Odvolaní súhlasu zo spracovaním osobných údajov. 

• Opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnení neúplných osobných 
údajov. 

• Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu spracovaní lebo neoprávneného 
spracovaní. 

• Obmedzení čiže blokáciu spracovaní osobných údajov. 
• Výpis osobných údajov vo štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, 

lebo pre iného správcu. 
• Podaní námietky proti spracovaní osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaní 

nie je oprávnené. 
• Nebyť premetom automatizovaného rozhodovaní. 
• Podaní sťažnosti k ochrane svojich práv v prípade, že nesúhlasíte zo spôsobom, 

akým Vaše osobné údaje spracovávame. Túto sťažnosť môžete adresovať našej 
spoločnosti lebo ju podať tu: 

Úrad na ochranu osobných údajov  

Hraničná 12  

820 07, Bratislava 27  

tel.: +421 232 313 220  

www.dataprotection.gov.sk  

Svoje práva môžete uplatniť nasledujúcimi spôsoby: 

E-mailom na adrese: marketing@eltma.sk 

Telefonicky na tel. čísle: + 421 911 140 657 

Písomne na adrese: Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava 

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť Eltma požadovať primeranou úhradu 
neprevyšujúci náklady nevyhnutne na vybavenie požiadavku, ak sú takéto požiadavky 
zjavne nedôvodné lebo neprimerané. 
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