
Ochrana osobných údajov 

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Elcont spol. s r.o., so sídlom Mesačná 36, 
945 01 Komárno, IČO: 36 541 109, IČ DPH: SK2020160109, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 12489/N.  
Kontaktné údaje predávajúceho:  
email: info@ledpasy.eu 
tel.č.: +421 905 295 824 
  

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom 
internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a 
spoločnosťou Elcont spol. s r.o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, 
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP 
adresa zákazníka. 
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný 
správcovi v zmysle: 
- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu 
podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom 
pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo 
k objednávke tovaru, 
- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR 
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom 
internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely 
plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Elcont spol. s r.o.. 
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v 
zmysle čl. 22 GDPR. 
  
3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností 
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 5 rokov od ukončenia 
zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných 
údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, alebo elektronicky 
na e-mail info@lepdasy.eu. 
  
4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám 
príjemcov: 

- kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru 
zákazníkovi 
- účtovné kancelárie 
- súdy a orgány činné v trestnom konaní 
- marketingové agentúry a call centrá 
- poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori 



5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo: 
- na prístup k osobným údajom 
- na opravu osobných údajov 
- na obmedzenie spracovania osobných údajov 
- na výmaz osobných údajov 
- na prenositeľnosť osobných údajov 
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov 
 Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov, máte 
právo podať sťažnosť na dozorný úrad. 
  
6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto 
údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať 
prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.  
  
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s 
podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. 
Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je 
zverejnená na internetových stránkach správcu. 
  

Zásady používania súborov cookies 

Súbory cookie 
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na 
vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých 
webových lokalít. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s 
použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. 
Čo sú súbory cookie? 
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 
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich 
pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte 
opätovne uvádzať. 
Ako používame súbory cookie? 
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských 
nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú 
funkcionalitu webstránok. 
Ako kontrolovať súbory cookie 
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si 
pozrite na stránke 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 cookie 
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového 
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom 
nastavení. 
 


