
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov 
(platné od 25.5.2018) 

Michal Mišura jasne a otvorene prehlasuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o 

zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). 

 Obsah: 

- Aké údaje spracovávam? 

- Kategórie príjemcov 

- Účel spracúvania osobných údajov 

- Vaše práva a možnosti 

- Sťažnosti 

- Zmeny zásad 

  

1.     Aké údaje spracovávam? 

Zhromažďujem osobné údaje, ktoré mi poskytnete, ak sa na mňa obrátite s dopytom na moje služby. Osobné údaje, ktoré mi 

poskytnete, zahŕňajú povinné údaje, a to kontaktné informácie, tak nepovinné údaje. Bez uvedenia povinných údajov nie je možné 

Vás spätne kontaktovať. Dobrovoľne mi poskytnete osobné údaje iba tam, kde Vás žiadam o udelenie súhlasu, teda pri vypĺňaní 

kontaktného formulára, v rozsahu tam uvedenom. 

Konkrétne údaje, ktoré od Vás žiadam: 

- Meno a priezvisko 

- Emailová adresa 

- Telefónne číslo 

  

2.     Kategórie príjemcov 

A.      Kontaktný formulár 

Vaše osobné údaje sú poskytnuté nasledujúcim kategóriám: 

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) 
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov 

Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) 

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii: Nie je a ani sa nezamýšľa. 

  

B.      Cookies 

Neukladám ani nespracovávam žiadne súbory cookies. 

 

3.     Účel spracovania osobných údajov 

Kontaktný formulár: Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania 

a odpovede na Vašu správu. 

   

4.     Vaše práva a možnosti 

Právo na prístup: Chcem zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie 

o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať ma o vydanie potvrdenia o tom, či spracuvávam osobné údaje, 



ktoré sa Vás týkajú. Ak áno, máte právo získať prístup k u svojim osobným údajom, ktorý vám poskytnem vo forme tzv. registra 

(najmä, účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, 

doba uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, informácie o zdroji zhromaždených osobných údajov). Ak dostanem 

žiadosť o získanie prístupu, môže sa stať, že si od vás vyžiadam ďalšie informácie, aby som zistil, k akým údajom chcete získať 

prístup, a ubezpečil sa, že ich poskytnem správnej osobe. 

 Právo na opravu: Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu 

máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov. 

 Právo na výmaz: Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvam, a to v týchto prípadoch: 

- údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané; 

- odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny 

základ; 

- máte námietky týkajúce sa preváženia vašich záujmov nad mojim spracúvaním vašich osobných údajov a neexistuje môj 

žiadny oprávnený záujem na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý by bol dôležitejší ako váš záujem; 

- máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely kontaktu; 

- osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 

- osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje; 

- boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný 

zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií. 

 Môže sa stať, že nevyhoviem vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že mi v tom bránia zákonné povinnosti. Môže k tomu dôjsť 

v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie môjho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej 

povinnosti, ktorá sa na mňa vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 Právo na obmedzenie: Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak 

namietate správnosť vašich osobných údajov (počas obdobia, počas ktorého máme možnosť overiť správnosť osobných údajov), ak 

je spracúvanie osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak už osobné 

údaje na daný účel nepotrebujem, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo ak namietate  preváženie vašich 

záujmov nad spracúvaním osobných údajov ( až do overenia, či oprávnené záujmy na mojej strane prevažujú nad vašimi 

oprávnenými záujmami).  

Právo namietať: Oprávnený záujem: Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti 

spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie môj oprávnený záujem. Ak však môj oprávnený 

záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžem pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek 

vašej námietke voči spracúvaniu. 

Právo na prenosnosť osobných údajov: Ak je moje právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, 

máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste mi poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. 

dátová brána). 

  

5.     Sťažnosti 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the 

Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk. 

Kontaktné údaje 

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na mňa kedykoľvek 

obrátiť na adrese: Michal Mišura, Považany 139, 916 26 Považany 

  

6.     Zmeny zásad 

Tieto zásady ochrany údajov môžem aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo 

technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. 

O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budem 

informovať e-mailom alebo na webe www.michalmisura.sk 

 

http://www.dataprotection.gov.sk/

