
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“), v súvislosti s Vašim právom na informácie a ochranu osobných 
údajov fyzických osôb, pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásady 
obmedzenia účelu, minimalizácie rozsahu a uchovávania, zákonnosti,  pravdivosti,  
zodpovednosti a mlčanlivosti.  

1. Prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ) 

Názov:  ARGEMATIC spol. s r.o. 

Sídlo:   Novozámocká 102, Nitra 949 05 

IČO:   31441912 

DIČ:  2020410095 

Štatutár:  Mgr. Mária Rozgoňová 

Zodpovedná osoba:  
Prevádzkovateľ  vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť 
zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí alebo sťažností, ohľadom 
spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom: 
rozgonova@argematic.sk, telefonicky: +421 37/ 6519 877 alebo osobne na adrese našej 
spoločnosti.  

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.j. dotknutou 

osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne 

len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo 

cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone 

podnikateľskej činnosti. 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v GDPR 

alebo v zákone o ochrane osobných údajov. K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne, 

v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a uchovávané budú len po dobu nevyhnutnú na 

splnenie účelu spracovania. Našou prioritou je zachovanie všetkých Vašich práv a všeobecných zásad 

vyplývajúcich s GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.  

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej 

činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných 

predpisov. 

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. 
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PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

1.) INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 

informácie o tom, za akým účelom Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú 

Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich 

poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám 

poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje poskytnuté formou dopytového formulára, telefonicky, mailom, listinnou formou 

(napr. životopis) alebo inou formou spracovávame za viacerými účelmi:  

- vybavenie objednávky, požiadavky, podnetu alebo záznam do evidencie porúch 

- spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov 

- spracovanie personálnej a mzdovej agendy 

- spracovanie účtovnej agendy 

- zabezpečenie BOZP a OPP 

- remarketing 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (§ 13, zákon o ochrane osobných 

údajov, 18/2018) 

   Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň 

jedného z týchto právnych základov: 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 

konkrétny účel, 

b)   spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 

dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 

dotknutej osoby, 

c)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

d)   spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej 

osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

f)    spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva 

dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento 

právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich 

úloh. 



SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým 

dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov. 

Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, 

zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. 

Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia 

zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným 

aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 

zákonom. 

Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, 

zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol 

osobné údaje do informačného systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom. 

Dobrovoľným udelením Vášho súhlasu (zaškrtnutím políčka pri odosielaní dotazníka alebo v 

elektronickej komunikácii alebo akoukoľvek inou vyššie spomenutou formou) potvrdzujete, že ste 

boli poučení o právach a povinnostiach dotknutej osoby a prevádzkovateľovi umožňujete 

spracovávať Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné 

dobrovoľne poskytnuté údaje (napr. údaje uvedené v životopise). Prevádzkovateľ bude s Vašimi 

osobnými údajmi nakladať dôverne a s ohľadom  na Vaše súkromie.  

Súhlas udeľujete na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s Vašimi osobnými údajmi na ten 

istý účel. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese 

prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu: rozgonova@argematic.sk. Odvolanie súhlasu 

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase v dobe pred jeho 

odvolaním. 

  

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť 

zákonný zástupca. 

Ak dotknutá osoba už nežije, jej práva, ktoré vyplývali z tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 

Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov bezplatne, 

okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených finančných nákladov 

spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie 

dotknutej osobe, ak to osobitný zákon neustanovuje inak. 

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti. 
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PRÍJEMCOVIA, SPROSTREDKOVATELIA A TRETIE STRANY 

PRÍJEMCA 

Príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže 

byť aj tretia strana. 

SPROSTREDKOVATEĽ 

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za 

podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov. 

Sprostredkovateľom môže byť orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej 

moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa na základe písomnej zmluvy. 

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

s prevádzkovateľom v písomnej zmluve. 

TRETIA STRANA 

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, 

jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou. 

V záujme skvalitňovania svojich služieb potrebuje prevádzkovateľ poznať niektoré osobné údaje 
dotknutých osôb a poskytovať ich ďalším príjemcom za účelom dodržania zákonných povinností 
a zlepšovania svojich služieb. Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s 
viacerými dôveryhodnými sprostredkovateľmi, ktorý pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre 
prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ pri výbere vhodných 
sprostredkovateľov postupoval tak, aby boli dodržané všetky zásady ochrany osobných údajov 
dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o spracovanie personálnej a mzdovej agendy, zabezpečenia 
služieb v oblasti BOZP a OPP alebo v oblasti právneho zastupovania spoločnosti. Prevádzkovateľ 
čestne prehlasuje, že pre výbere jednotlivých sprostredkovateľov bol kladený dôraz na ich odbornú, 
technickú, personálnu a organizačnú spôsobilosť, profesionalitu a schopnosť zaručiť bezpečnosť 
a dôvernosť spracúvaných osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  

Prevádzkovateľ poskytuje v súlade so zákonom informácie aj tretím stranám, ako sú Zdravotné 
poisťovne, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Regionálna 
veterinárna a potravinová správa, Doplnkové dôchodcovské spoločnosti, Doplnkové správcovské 
spoločnosti a iné (banky, komerčné poisťovne, atď.). 

 

ROZSAH A UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rozsah 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch 

pomocou  plnoautomatizovaných, čiastočne automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov 

spracúvania. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje 

osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ 

nebude Vaše osobné údaje spracúvať bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného 

právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tomto dokumente.   



Plnoautomatizovanými a čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania sa v našom prípade 

myslia súbory COOKIES (vysvetlenie Cookies sa nachádza v samostatnej kapitole na konci tohto 

dokumentu) a nástroj Google Ads, ktorý prevádzkovateľovi napomáha zlepšovať  zobrazovaný obsah 

na webových stránkach.  

Uchovávanie 

Súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov nám udeľujete na dobu 1 roka od udelenia 

súhlasu, okrem osobitných prípadov, kedy sa prevádzkovateľ musí riadiť interným predpisom 

Registratúrny plán, ktorý bol vypracovaný v zmysle platného Zákona o archívoch a registratúrach. 

Osobitnými prípadmi sa myslí archivácia Zmlúv, Dohôd, Evidencie školení, Súdnych sporov 

a ostatných dokumentov ktorých sa zmienený zákon týka.  

Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty alebo zákonom určených lehôt prevádzkovateľ predpísaným 

spôsobom bez zbytočného odkladu vykoná výmaz (likvidáciu) tých osobných údajov, ktorých účel 

spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je prevádzkovateľ 

oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu pre potreby výskumu a tvorbu štatistík 

v ich anonymizovanej podobe. Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje vo forme 

umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb iba po dobu nevyhnutne potrebnú na 

vykonanie účelu spracúvania.  Toto neplatí, ak dotknutá osoba využila svoje právo na výmaz 

osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

 

2.) PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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. V prípade zistenia nepresnosti v osobných 

údajoch, obráťte sa, prosím, na prevádzkovateľa so žiadosťou na korekciu alebo doplnenie Vašich 

osobných údajov. 

 

3.) PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 (1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba 

uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak  

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona 

o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a 

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane 

osobných údajov  a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo 

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných 

údajov, 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 



e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 

zákona o ochrane osobných údajov. 

Na základe vyššie uvedeného máte právo nás požiadať o výmaz osobných údajov, ak viac nebudú 

potrebné na plnenie účelu, pre ktorý sta nám dali svoj dobrovoľný súhlas. Každá žiadosť o vymazanie 

bude posúdená z pohľadu všetkých relevantných okolností. Okrem prípadov, keď musia byť osobné 

údaje archivované na splnenie zákonných, regulačných, či právnych povinností, bude žiadosti 

vyhovené. 

 

4.) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov 

a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje 

ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane 

osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 

oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

(2)Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné 

údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho 

nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 

(3) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je 

prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov 

zrušené. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania 

osobných údajov 

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných 

údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 

24 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje 

neprimerané úsilie. 

(2) Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba 

požaduje. 

 

 

 



5.) PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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 

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), písm. b) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona 

o ochrane osobných údajov a  

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona o ochrane 

osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 

na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi. 

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

 

6.) PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(1) 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) 
zákona o ochrane osobných údajov 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. 
 
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na 
účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym 
marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho 
marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie 
spracúvať. 
 
Z uvedeného vyplýva, že dotknutá osoba má právo písomnou formou, elektronicky  alebo 
osobne na adrese prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných 
údajov na základe oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o nelegitímnom 
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť takýmto 
spracúvaním osobných údajov v konkrétnych prípadoch poškodené. V prípade preukázania 
oprávnenej námietky dotknutej osoby a ak tým nebudú porušené zákonné povinnosti 
prevádzkovateľa, je tento povinný tie osobné údaje, ktoré boli predmetom námietky, bez 
zbytočného odkladu prestať spracúvať. 
 
AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré 

sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 



7.) PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá 

dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého 

pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.  

Podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie 

konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov  Slovenskej republiky, 

Sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Telefonicky: +421/ 2/ 323 132 14,      

alebo e-mailom: statny.dozor@pdp.gov.sk  

 

8.) PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ 

Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia tohto 

zákona, má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorú si domáha 

civilným sporom.  

Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je zodpovedný za škodu 

spôsobenú nezákonným spracúvaním. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním 

osobných údajov, len ak nesplnil povinnosti podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, § 44, § 45, § 51 ods. 3 

zákona o ochrane osobných údajov alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi 

prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. 

V prípade preukázania nezavinenia škody je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zbavený 

zodpovednosti. 

 

OBMEDZENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za určitých podmienok ustanovených osobitným 

predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah 

povinností a práv dotknutej osoby podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa 

týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov. 

Akékoľvek legitímne obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov 

prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 

Prevádzkovateľ  Vás, ako dotknutú osobu touto cestou oboznámil o ochrane Vašich osobných 

údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto 

informačnej povinnosti. 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete 

kontaktovať e-mailom: rozgonova@argematic.sk alebo  telefonicky: +421 37/ 6519 877 
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COOKIES 

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server posiela internetovému prehliadaču počas prehliadania 

webovej stránky, ak táto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači 

alebo inom zariadení používateľa, zvyčajne ako malý textový súbor do zvoleného priečinka. Pri každej 

ďalšej návšteve webovej stránky prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť 

webovej stránke, ktorá cookies vytvorila. Prevádzkovateľom používané cookies nepoškodzujú Vaše 

zariadenia. 

 

Prečo prevádzkovateľ používa cookies? 

Prevádzkovateľ cookies používa za účelom neprestajne skvalitňovať ponúkané služby a prispôsobiť 

ich Vašim záujmom a potrebám. Prevádzkovateľ na svojich stránkach používa dočasné aj trvalé 

súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú Vo vašom zariadení iba po dobu jej prezerania. Trvalé cookies 

zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo do ich ručného vymazania. 

Rozdielne typy súborov cookies majú odlišnú dobu platnosti. 

Na svojich webových stránkach prevádzkovateľ používa tieto typy cookies: 

Základné cookies  

Sú potrebné pre základnú prevádzku webových stránok prevádzkovateľa a umožňujú ich správne 

fungovanie. Tieto cookies nezbierajú žiadne informácie použiteľné na marketingové účely. 

Funkčné cookies 

Tieto sa využívajú na zlepšenie funkčnosti webových stránok prevádzkovateľa. Najmä na zapamätanie 

si nastavení pri poslednej návšteve stránky, ako je napr. nastavenie jazyka, rozloženia stránky, 

veľkosti písma, fontov...atď. 

Technické (prevádzkové) cookies 

Technické cookies zhromažďujú údaje pre štatistické účely. Ide hlavne o informácie týkajúce sa 

spôsobu používania webových stránok prevádzkovateľa. Tým sa myslí napr. počet návštev na 

stránkach, preferované oblasti prezerania a pod. Prevádzkovateľ ich používa na analýzu 

a porozumenie správania sa návštevníkov za účelom vylepšiť svoje stránky z hľadiska obsahu, dizajnu 

a výkonu.    

Reklamné cookies  

Reklamné cookies môžu slúžiť na presnejšie cielenú reklamu pre potencionálneho zákazníka. Tieto 

súbory cookies si pamätajú preferencie návštevníkov z iných pridružených stránok a umožňujú 

prevádzkovateľovi ponúknuť návštevníkovi pri opätovnom zobrazení stránky obsah a reklamy, ktoré 

sú pre neho relevantnejšie. 

Prevádzkovateľ momentálne nezobrazuje žiadne reklamy a preto nemá dôvod reklamné cookies 

zhromažďovať. 

 

 

 



Cookies tretích strán 

Na stránkach prevádzkovateľa sa môžu vyskytnúť prepojenia alebo integrovaný obsah z iných 

webových stránok, napr. sociálnych sietí alebo YouTube. Pri prezeraní webových stránok 

prevádzkovateľa po kliknutí na tento obsah alebo prepojenia môžu byť vytvorené súbory cookies, 

ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Jedná sa aj o prípad, keď prevádzkovateľ používa na 

svojich stránkach analytický a marketingový  nástroj tretej strany (google analytics) na zlepšenie 

kvality obsahu stránok. Prevádzkovateľ nemôže mať prístup k súborom cookie tretích strán a teda ani 

kontrolu nad takto vytvorenými cookies. Pre bližšie informácie používania súborov cookies tretími 

stranami si prosím prečítajte  zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie 

konkrétnych služieb. 

 

Zmena nastavení cookies 

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie cookies. V nastaveniach svojho 

prehliadača môžete toto nastavenie zmeniť alebo cookies úplne zakázať. Návod a inštrukcie 

nastavení cookies nájdete v nápovede používaného internetového prehliadača.  

Prevádzkovateľ bude rešpektovať  Vaše rozhodnutie o zmene nastavení cookies vo Vašom 

prehliadači. Vypnutie cookies však môže ovplyvniť správne fungovanie stránok prevádzkovateľa.  

 


