
Podmienky ochrany osobných údajov 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely 

zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového 

obchodníka. 

 

Ochrana osobných údajov 

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 

 

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MediLight s. r. o., so sídlom 

Rudlovská 53, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 51952548.  Spoločnosť je  zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 35154/S., oddiel 

Sro, (ďalej len spoločnosť „MediLight“), ktorá spracúva osobné údaje za 

podmienok uvedených nižšie. 

 

1.2. Kontaktné údaje spoločnosti MediLight sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: 

Rudlovská 53, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika, adresa elektronickej 

pošty: biolampamedilight@gmail.com, telefón: +421 918 359 798. 

 

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 

 

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie 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 (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 

 

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA JEDNOTLIVÉ ÚČELY 

 

3.1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií 

 

Spoločnosť MediLight spracúva: 

a) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné 

osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo 

účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MediLight), 

b) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode a) aj údaje o 

reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií 



 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je: 

a) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi 

článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 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 

b) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. 

 

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je: 

a) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi 

a 

b) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti 

MediLight. 

 

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

a) spoločnosť Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému 

WEBAREAL), 

b) firma Unihost s.r.o. (správca serverov) 

c) firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), 

d) Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového 

dotazníka spokojnosti), 

e) Slovak Parcel Service s.r.o. (kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá 

zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ) 

f) Slovenská pošta, a. s. (prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku 

tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ) 

g) orgány finančnej správy ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

spoločnosti MediLight. 

 

Súbory cookies 

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním 
stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. 
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na 
vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny 
webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné 
údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. 
Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však 
neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky. 
 
Čo sú súbory cookies? 
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom 
počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si 
webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch 
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného 
užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej 
návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne 
uvádzať. 



Ako používame súbory cookies? 
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských 
nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. 

Ako kontrolovať súbory cookies? 
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si 
pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie 
uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im 
znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť 
pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a 
niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies? 
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového 
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v 
úvodnom nastavení. 

Používanie pluginov sociálnych sietí 
Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, 

pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi 

priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme 

uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej 

stránke. 

 

Jedná sa hlavne o: 

plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South 

California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow 

Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované  našou 

spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov 

vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových 

stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im 

mohli byť spôsobené. 

 

3.2. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu 

 

Spoločnosť MediLight spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu 

naslednovné osobné údaje: meno, priezvisko a detail objednávky. 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia GDPR. 

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je nevyhnutné na základe 

žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú 

spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na 

dodaný tovar. 

 

 

3.3. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom 



 

Spoločnosť MediLight spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej 

podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, 

e-mailová adresa, adresa, história objednávok. 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 

písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight 

je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je 

súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky 

dobrovoľné. 

 

3.4. Súťaže na Facebooku 

Spoločnosť MediLight spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom 
Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v 
prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s 
výhrou. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je 
nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia 
menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, 
pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou 
ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). 

 

3.5. Poskytovanie podpory cez Facebook 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez 
Facebook, spoločnosť MediLight bude spracúvať osobné údaje uvedené vo 
facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama 
počas komunikácie poskytne. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť 
zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 
písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie 
spoločnosťou MediLight je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť 
zákazníka. 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako 
prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so 
svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). 



Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory 
požadovanej zákazníkov. 

 

3.6. Uplatňovanie nárokov spoločnosti MediLight 

Spoločnosť MediLight spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti 
MediLight nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a 
dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby 
spoločnosťou MediLight, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MediLight, 
údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje 
potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov 
spoločnosti MediLight. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem 
prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je 
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MediLight. Oprávneným 
záujmom spoločnosti MediLight je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti 
nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MediLight. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

a) súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní 
odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas 
premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MediLight uplatňované 
nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky. 

 

3.7. Plnenie zákonných povinností spoločnosti MediLight 

Spoločnosť MediLight spracúva osobné údaje uvedené v odsekoch 3.1 až  3.6 na 
účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MediLight. 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR 
(napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z 
príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je nevyhnutné na účely 
plnenia zákonných povinností spoločnosťou MediLight. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, 
súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym 

predpisom 

 

 



4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené sú 3 roky, najdlhšie 

však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel 

spracovania). 

 

 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV (DOTKNUTEJ OSOBY) 

 

5.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup 

k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných 

údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu 

Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 

 

5.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov 

daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich 

osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním 

osobných údajov môžete odvolať zaslaním požiadavky na email: 

info@medilight.sk, biolampamedilight@gmail.com. 

 

5.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo 

porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať 

sťažnosť u dozorného úradu. 

 

5.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov 

nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná 

k uzatvoreniu zmluvy. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  01. 10. 2018 

 


