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Ochrana osobných údajov 

 
Prevádzkovateľ: 

 
MENNER s. r. o. 
so sídlom  Levočská 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 
 IČO: 50 638 084 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,  

Vložka číslo: 117470/B,  

Štatutárny orgán: Ingrid Nachtmann 

 
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej 
osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a 
kontaktných údajov. 

 

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných 
technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä: 

 

- zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, 
obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných 
údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť; 

- zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných 
osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania 
osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie; 

- povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie; 
- odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov; 
- poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa; 
- prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov 

a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby; 
- prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu 

iných práv dotknutej osoby; 
-   riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä 

náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, 
zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie 
rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so 
spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika). 

 
Zásady používania súborov cookies 

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na 
možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie 
využívania cookies nevyhovuje. 
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Čo sú cookies? 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového 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 internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej 
pochádzajú a dátum svojho vzniku. 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. 

 

Používanie cookies 
Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v 
súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v 
prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho 
internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie 
našich podmienok používania súborov cookies. 

 

Prečo používame cookies? 
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich 
vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk 
pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na 
kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

 
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? 
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto 
nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies 
poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého 
prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), 
odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 

 

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či 
blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len 
pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek 
zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade 
zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený 
užívateľský komfort. 

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny 
ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený 
užívateľský komfort. 

 

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Právo na prístup 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie 
o tom, ako vaše osobné údaje používame. 
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými 
prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
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Právo na opravu 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o 
vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo 
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 
doplnili. 

 

Právo na vymazanie 
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, 
ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše 
právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať 
určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide 
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď 
si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

 

Súhlas 
V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas 
kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu 
alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, 
ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali. 

 
Právo na prenosnosť údajov 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú 
tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od 
vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 

Právo namietať 
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených 
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte 
námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť 
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete 
kontaktovať. 
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