
Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť DEXOR, s.r.o., so sídlom Vietnamská 49, 821 04 Bratislava, IČO:
52963799, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.144018/B (ďalej len
„správca“).

Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Vietnamská 49, 821 04 Bratislava, email: info@dekori.sk, telefón: 0944
704 044.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý
identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného
alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo
spoločenských.

Právnym základom spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre
účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Naše zásady ochrany osobných údajov sú
vypracované tak, aby boli v súlade s GDPR a aj so Zákonom.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal prostrednitvom
webovej stranky www.dekori.sk a to na základe zaslania objednávky (rezervácie), Vašou registráciou /
prihlásením sa na účet webu, vyplnením formulára, alebo prihlásením sa na odber newslettra. Ďalej správca
spracováva osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom e mailového, alebo telefonického kontaktu.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných

oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie

obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2
zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k
objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

● vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a správcom; pri zasielaní ponuky, rezervácii, alebo objednávke sú vyžadované
osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie ponuky, rezervácie, alebo objednávky.
V prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná
adresa, adresa pre doručenie. v prípade spoločnosti sa jedna aj o údaje názov spoločnosti, IČO
a DIČ.

● Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez
poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
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Registrácia / prihlásenie sa na účet webu

Podmienkou používania webového účtu je, aby mal užívateľ účtu najmenej 18 rokov.

Pri realizácií objednávky (rezervácie) prenájmu a služieb je možné sa zaregistrovať a poskytnúť platnú e-mailovú
adresu a názov účtu, alebo sa prihlásiť prostredníctvom aplikácií google, alebo facebook. Uvedené údaje budú
súčasťou účtu užívateľa webu. Údaje o užívateľovi webu môžu byť viditeľné pre ostatných užívateľov webu.

Pripojenie účtu zaregistrovaním / prihlásením sa na web prostredníctvom externej aplikácie tretej strany (google,
facebook) je voliteľné. Správca môže dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií tretích strán.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od
ukončenia zmluvného vzťahu).

● po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
● podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.
● zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky (Wix.com Ltd.) a ďalšie služby v súvislosti s

prevádzkovaním webovej stránky.
● zaisťujúce marketingové služby.

Osobné údaje sú poskytované tretím stranám:

● poskytovatelia e-mailových, SMS, telefonických hovorov a iných komunikačných nástrojov
využívaných pri sprostredkovaní komunikácie medzi Vami a správcom.

● účtovníci, advokáti.

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
● právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
● právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania

podľa čl. 18 GDPR.
● právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
● právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
● právo na  prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e mail

správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.



Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo
porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej
podobe.
Údaje o Vašom účte na webe sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k Vášmu
účtu a informáciám odhlásením sa po použití účtu.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním formulára, objednávky (rezervácie), alebo vyplnením registrácie, prihlásením sa do účtu na webe,
alebo prihlásením sa na odber newslettra potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných
údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu, alebo odoslaním
objednávky (rezervácie). Zaškrtnutím súhlasu, alebo odoslaním objednávky (rezervácie) potvrdzujete, že ste
zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete. Správca je oprávnený
tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní správca na svojich
internetových stránkach. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov, kontaktujte nás
na e mailovú adresu info@dekori.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.
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