
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými spracúva osobné údaje dotknutej osoby. 
Prevádzkovateľom internetovej stránky je Corlonez a.s., so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava 
– mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 096 575, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6637/B.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Táto fyzická osoba poskytuje prevádzkovateľovi 
osobné údaje, ktoré sú potrebné na využívanie služieb prevádzkovateľa.

osobné úDaje

Údaje, na základe ktorých je osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, 
ktoré poskytne dotknutá osoba prevádzkovateľovi závisia od účelu, na ktorý budú spracúvané.

osobné úDaje, ktoré o Dotknutých osobách spracúvame

 • Kontaktný formulár – tento formulár umožňuje komukoľvek osloviť prevádzkovateľa  
 za účelom informovania sa o poskytovaných službách, obchodných podmienkach a ďalších  
 skutočnostiach týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa; na vybavenie žiadosti je  
 potrebné, aby dotknutá osoba okrem požiadavky uviedla meno, email a telefón

 • Odber noviniek – prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek prihlásiť sa k odberu informačných
 emailov; tieto emaily informujú o ponukách a aktuálnych novinkách; na odber noviniek je  
 potrebné, aby dotknutá osoba uviedla email

 • Rýchla otázka – umožňuje komukoľvek osloviť prevádzkovateľa s otázkou, na ktorú záujemca
 dostane v krátkej dobe odpoveď; na vybavenie rýchlej otázky je potrebné, aby dotknutá osoba 
 uviedla meno, email a telefón

Účel, na ktorý Používame osobné Údaje dotknutých osôb

Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho 
plnenia oboma zmluvnými stranami. V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania 
otázok dotknutej osoby zadanej prostredníctvom kontaktného formulára.



Doba spracúvania osobných úDajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania 
údajov počas trvania účelu. Osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými má prevádzkovateľ platnú zmluvu 
uchováva počas platnosti tejto zmluvy a následne počas nevyhnutnej doby, ktorá je päť rokov od skončenia 
jej platnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými prevádzkovateľ realizoval jednorazový obchod 
uchováva päť rokov od vybavenia obchodu. Osobné údaje získané na základe dobrovoľného súhlasu na 
odber noviniek prevádzkovateľ uchováva po dobu, kým sa dotknutá osoba neodhlási z odberu noviniek.

Poskytovanie osobných Údajov tretím osobám

Corlonez a.s. spracúva osobné údaje najmä na vlastné účely. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj našim 
obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Osobné údaje dotknutej 
osoby sú poskytované tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na 
takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné 
údaje poskytované zmluvných poskytovateľom služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje dotknutej osoby bude 
na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom 
spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a správca webstránky prevádzkovateľa, poskytovatelia právnych 
služieb, poskytovateľ IT služieb, a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

prenos osobných úDajov Do tretej krajiny

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny.

práva Dotknutej osoby

• odvolať súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas 
môže odvolať elektronicky (na adrese zodpovednej osoby), písomne (oznámením o odvolaní súhlasu) 
alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov, ktoré sme na jeho základe o dotknutej osobe spracúvali.

• právo na prístup
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako 
aj na informácie o tom, ako osobné údaje dotknutej osoby používame. Na základe žiadosti dotknutej 
osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Prvá 
vystavená kópia je bezplatná, ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada budú účtované.



• právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo na doplnenie neúplných 
osobných údajov. Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Prevádzkovateľ vykoná opravu, 
prípadne doplnenie osobných údajov hneď ako ho dotknutá osoba o to požiada.

• právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (viď nižšie),
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
 zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej
 ako 16 rokov.

Na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná výmaz jej osobných údajov.

• právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
 prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných 
 údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale 
 potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
  na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Na základe žiadosti dotknutej osoby o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ 
nebude s údajmi vykonávať žiadne operácie.



• právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo preniesť svoje osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne 
použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, 
ktoré sa od dotknutej osoby získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá 
osoba jednou zo zmluvných strán.

• právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej 
konkrétnej situácie. Namietať spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
  moci alebo z oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
- spracúvania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, 
môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky.


