Ochrana osobných údajov
Aby sme Vám aj naďalej mohli zasielať informácie o priebehu a stave Vašej objednávky a
informácie a novinky z našej ponuky, potrebujeme k tomu Vaše povolenie.
Súhlas vyjadríte potvrdením formulára objednávky a zaškrtnutím políčka na súhlas so
spracovaním osobných údajov a/alebo zasielaním Newslettra.
Zaväzujeme sa, že s Vašimi údajmi budeme nakladať zodpovedne, nebudeme Vás bezdôvodne
obťažovať a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy a zasielanie
daňových dokladov za kúpu tovaru a obchodných oznámení.
Základné údaje o prevádzkovateľovi www.eshop.vitalitystudio.sk ďalej len „predávajúci“.
Predávajúci:
spoločnosť:
adresa:

BioVitality s.r.o.
Budatínska 16, Bratislava 851 06

IČO:

46 474 374

DIČ:

2820016133

TEL:

+421 948 60 50 70

e-mail:

info@vitalitystudio.sk

(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“).
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje
predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a
emailovú adresu.
2.
1/ Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho
povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia

predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani
uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu,
predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode,
realizovanie marketingových aktivít, zasielanie informácií o novinkách a akciových ponukách.
2/ Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií emailom na adresu uvedenú prí zadávaní
objednávky, na telefón a adresu uvedené pri registrácii.
3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich
žiadosti resp. súhlasu v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných
údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pri registrácii
na internetovom obchode alebo iným vhodným spôsobom, napr. mailovým dopytom na ponuku
predávajúceho. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred
odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode, aby predávajúci spracoval
a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pri
činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a
spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas
na dobu 99rokov.
4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust.
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu
1.1. a to na účely uvedené v bode 1.2.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v
súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. ZnOOÚ.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou
alebo prostredníctvom odhlasovacieho tlačidla, ktoré sa nachádza v každom obdržanom
Newslettri. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu.
5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web
stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely
uvedené v bode 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. ZnOOÚ , aby sa osobné údaje spracúvali a využívali
výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s
dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne
záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9. Predávajúci vyhlasuje, že nespokytuje osobné údaje získané pri registrácii tretím
stranám, s výnimkou:
a) doručovateľskej služby (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, zásielkovňa a pod.) za účelom
doručenia objednaného tovaru,
b) spoločnosti (Jan Kralik – JK TAX, s.r.o.) za účelom spracovania účtovníctva predávajúceho,
c) spoločnosti Borgun prevádzkujúcej platobnú bráno B-Payment,
d) spoločnosti Heureka, v prípade, že sa nákup realizuje prostredníctvom služby Heuréka,
10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej alebo emailovej žiadosti má právo u

predávajúceho súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Jeho žiadosť
bude spracovaná do 30dní od doručenia predávajúcemu.
V Bratislave, dňa 15.01.2018
Aktualizované 25.05.2018

