
ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
• Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto 

údajov (ďalej len: "GDPR") je majiteľ webstránky MGRAPHICS Matej Lukáč so sídlom Brezov 131, 
087 01 Giraltovce (ďalej len: "správca"). 

 

• Kontaktné údaje správcu sú: 
• adresa: Brezov 131, 087 01 Giraltovce 

• email: info@mgraphics.sk 

• telefón: 0918 586 861 

 

• Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; 

identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo 
identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné 

údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, 

fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských. 

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV: 
• Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, teda meno, priezvisko, telefónne číslo a 

emailovú adresu. 

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 
• Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je možnosť kontaktu medzi Vami a správcom 

podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV 
• Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práce, na ktorej ste sa spolou dohodli. 

Po ukončení práce správca osobné údaje zmaže. 

 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
• Osobné údaje nebudú poskytnúté žiadnej dalšej osobe ani organizácii. 

 

VI. VAŠE PRÁVA 
• Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania 

podľa čl. 18 GDPR. 



• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

• právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a 

• právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email 

správcu uvedený v čl. I týchto podmienok. 

• Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa 

domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
• Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných 

údajov. 

• Správca prehlasuje, že k osobným údajom nemá prístup žiadna ďalšia osoba či organizácia. 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
• Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami 

ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.  

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 27.07.2020. 
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