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Podmienky ochrany osobných údajov
SPOLOČNOSTI UPLIFT CONSULTING S. R. O.
platné od 24. mája 2018
I.
VYMEDZENIE POJMOV
Na účely týchto podmienok sa rozumie:
„Prevádzkovateľom“ Uplift Consulting s. r. o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, IČO: 50 353 624,
DIČ: 21 20 29 90 05, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka č. 111 942/B, kontaktný email: info@upliftconsulting.eu; web stránky na doméne: vladimiraneuschlova.com, upliftconsulting.eu
„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení Prevádzkovateľovi poskytuje
svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, t. j. návštevník Internetových stránok Prevádzkovateľa,
objednávateľ služby alebo produktov u Prevádzkovateľa, účastník na školení Prevádzkovateľa alebo
záujemca o účasť na podujatí Prevádzkovateľa;
„Internetovými stránkami“ stránky Prevádzkovateľa na internetovej
neuschlova.com alebo upliftconsulting.eu;

doméne

vladimira-

„Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,
všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);
„Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a
plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok
alebo emailu) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a
emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne
poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by
inak nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených
povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z
občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v
prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním
osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení
riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi,
poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo
poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní
osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k
profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny,
medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má
predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu
alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo
podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ
postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Možnosť nákupu
produktov a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre
návštevníkov mladších ako 18 rokov.
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III.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRIHLÁSENÍ K NEWSLETTERU
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o
jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom
spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých 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
kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej
žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania
záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich
spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ,
ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne
Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových
kampaní.Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do
tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá
osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich
opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo
na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu
osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných
údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov
mladších ako 18 rokov.
IV.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VYUŽÍVANÍ KONTAKTNÝCH
FORMULÁROV
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o
jeho produktoch a službách v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne
číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté
Dotknutou osobou. Osobné údaje dobrovoľne poskytnuté Prevádzkovateľovi 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. Osobné údaje budú
spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez
kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Pri spracovaní osobných údajov
Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii
ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od
príslušného Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie,
prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k
Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných
údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre
návštevníkov mladších ako 18 rokov.
XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a objednávateľom služby alebo produktov – fyzickou
osobou výslovne neupravené VOP Uplift Consulting s.r.o. (samostatný dokument) sa riadia
príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb.
2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a objednávateľom – živnostníkom alebo právnickou
osobou výslovne neupravené VOP Uplift Consulting s.r.o. (samostatný dokument) sa riadia
príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
3. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 24. 05. 2018.
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