
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
(ďalej len „súhlas“) 

podľa §13 ods.1 písm.a) a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení  

(ďalej len „zákon“) 
 

1. Úvod 
 
Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto 
webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ (ďalej len 
„Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane 
osobných údajov“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“). 
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar 
a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. 
Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak 
so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. 
 

2. Prevádzkovateľ 
 
Obchodné meno:  AB Control s.r.o. 
Sídlo:   Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina 
Štát:   Slovenská republika 
IČO/DIČ/ IČ DPH: 51284791/ 2120662379/ SK2120662379 
Údaje o zápise: Obchodný register OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 69200/L 
 

3. Dotknutá osoba 
 

- akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou 
- akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva 

tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi) 
- akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti 

 
 

4. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov 
 
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré získame prostredníctvom kontaktného formulára, sú: meno,  
priezvisko a emailová adresa, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. 
Osobné údaje, ktoré budú dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú 
zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. 
 
Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) 
Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe 
žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. 
 
Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu 
odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. 
 
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré 
odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, 
ktorá zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov Dotknutej osoby. Zároveň nemáme 
v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám. 

 
5. Práva dotknutej osoby  

 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 
 
Práva dotknutej osoby: 



  -   Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné  
      údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane  
      osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je  
      prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.  
  -   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne  
      osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má  
      dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  
  -   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné  
      údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok  
      v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4  
      zákona 18/2018. 
  -   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,  
      ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.   
  -   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej  
      konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania  
      založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak  
      nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad  
      právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.  
  -   Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla  
      prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo  
      preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné  
      údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona  
      18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
  -   Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na  
      ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom  
      18/2018. 
 

6. Súhlas dotknutej osoby 
 
Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na: 

- spracúvanie svojich osobných údajov vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito 
osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmenu, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 
vymazanie bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 
neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 4 

- poskytnutie, sprístupnenie spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 4, 
a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona 

 
Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že: 

- je staršia ako 16 rokov 
- bola úplne a zrozumiteľne informovaná o povahe, spôsobe , rozsahu a účele spracúvania jej 

osobných údajov 
- pred udelením súhlasu sa oboznámila s dokumentom  „Pravidlá ochrany osobných údajov“  
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