
 

 

Ochrana osobných údajov – webová stránka 
 

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako 

„GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 

svojich osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.rustique.sk je RUSTIQUE, a.s., ktorý je 

prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  

2. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

 obchodné meno: RUSTIQUE, a.s. 

 sídlo: Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda  

 IČO: 36 828 700 

 zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10498/T 

 tel. číslo: +421 911 311 967 

 e-mail: info@rustique.sk 

3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená: zodpovedná osoba nie je určená. 

4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, ktoré vytvorili používateľský účet na webovej stránke 

prevádzkovateľa, ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli tieto osoby pri vyplnení formulára pre 

účely vytvorenia používateľského účtu. Osobné údaje, ktoré poskytujú osoby uvedené v tomto 

bode podmienok prevádzkovateľovi prostredníctvom príslušného formulára musia byť pravdivé, a 

v prípade ich zmeny sú osoby povinné o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa. 

5. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje osôb, ktoré požiadali prostredníctvom webovej 

stránky prevádzkovateľa o  osobné stretnutie , ako dotknutých osôb, ktoré mu poskytli tieto osoby 

pri vyplnení formulára pre účely stanovenia termínu osobného stretnutia. Osobné údaje, ktoré 

poskytujú osoby uvedené v tomto bode podmienok prevádzkovateľovi prostredníctvom príslušného 

formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny sú osoby povinné o ich zmene bezodkladne 

informovať aj prevádzkovateľa. 

6. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje osôb, ktoré boli zaregistrované pre účely zasielania 

newsletter prevádzkovateľa alebo zasielania katalógov prevádzkovateľa, ako dotknutých osôb, 

ktoré mu poskytli tieto osoby pri vyplnení príslušného formulára. Osobné údaje, ktoré poskytujú 

osoby uvedené v tomto bode podmienok prevádzkovateľovi prostredníctvom príslušného formulára 

musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny sú osoby povinné o ich zmene bezodkladne informovať 

aj prevádzkovateľa. 

 

II. Informácie o používaní webových stránok.  
 

1.  Webová stránka prevádzkovateľa automaticky zhromažďuje určité informácie a ukladá ich do 

protokolových súborov. Tieto informácie môžu zahŕňať adresy internetového protokolu (IP), región 

alebo všeobecné miesto, kde počítač alebo zariadenie, z ktorého návštevník pristupuje k internetu, 

typ prehliadača, operačný systém a ďalšie informácie o používaní stránky www.rustique.sk, vrátane 

histórie zobrazených stránok. Tieto informácie používa prevádzkovateľ na to, aby mohol navrhnúť 

stránky tak, aby lepšie vyhovovali potrebám používateľov. IP adresa návštevníka tiež môže byť 

použitá, aby prevádzkovateľ mohol diagnostikovať problémy so serverom a spravovať webové 

stránky, analyzovať trendy, sledovať pohyby návštevníkov a zhromažďovať všeobecné 

demografické informácie, ktoré pomáhajú prevádzkovateľovi identifikovať preferencie 

návštevníkov. Prevádzkovateľ nespája vyššie uvedené informácie o používaní webových stránok s 

inými informáciami a nemá v úmysle týmito údajmi identifikovať návštevníkov. Spracovanie 

tel:+421%20911%20311%20967


informácií o používaní webových stránok je rozšírený typ spracovania na internete, a užívatelia ich 

preto akceptujú pri návšteve webových stránok. 

2.  Cookies. www.rustique.sk využíva aj cookies a web beacons. Pokiaľ ide o informácie o súboroch 

cookie, návštevník si môže pozrieť nastavenia súborov cookie. Cookies používa prevádzkovateľ 

vždy na základe súhlasu návštevníka webovej stránky. 

 

III. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

 

1.  Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:  

 vytvorenie používateľského účtu; 

 zasielanie newsletter prevádzkovateľa; 

 zasielanie  katalógov prevádzkovateľa; 

 stanovenie termínu osobného stretnutia . 

2.  Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny 

účel. 

 

IV. Zdroje a rozsah spracúvania osobných údajov 

 

1.   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb uvedených v bode 4. článku I. týchto podmienok v 

rozsahu: používateľské meno, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

fax, vzťah k právnickej osobe. 

2.  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb uvedených v bode 5. článku I. týchto podmienok v 

rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, správa, vzťah k právnickej osobe. 

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb uvedených v bode 6. článku I. týchto podmienok v 

rozsahu: používateľské meno, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, vzťah 

k právnickej osobe. 

4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii. 

5.   Informácie, ktoré poskytnú osoby uvedené v bode 4. článku I. týchto podmienok prostredníctvom 

formulára na webovej stránke prevádzkovateľa, slúžia výlučne pre potrebu vytvorenia a správy 

používateľského účtua nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s 

výnimkou poskytnutia informácií spoločnosti Brainsum, s.r.o., ktorá spravuje webovú stránku 

prevádzkovateľa. 

6.  Informácie, ktoré poskytnú osoby uvedené v bode 5. článku I. týchto podmienok prostredníctvom 

formulára na webovej stránke prevádzkovateľa, slúžia výlučne pre potrebu stanovenia termínu 

osobného stretnutia a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, s 

výnimkou poskytnutia informácií spoločnosti Brainsum, s.r.o., ktorá spravuje webovú stránku 

prevádzkovateľa. 

7.  Informácie, ktoré poskytnú osoby uvedené v bode 6. článku I. týchto podmienok prostredníctvom 

príslušného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa, slúžia výlučne pre potrebu zasielania 

newsletter prevádzkovateľa, resp. katalógov prevádzkovateľa a nebudú ďalej poskytované tretím 

osobám ani inak komerčne využívané, s výnimkou poskytnutia informácií subjektom 

spolupracujúcim s prevádzkovateľom za účelom vykonávania činnosti predaja výrobkov, ktorými 

sú najmä prepravné a doručovacie spoločnosti, resp. s výnimkou spoločnosti Brainsum, s.r.o., ktorá 

spravuje webovú stránku prevádzkovateľa. 

 

V. Doba uchovávania osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby: 

 po dobu existencie používateľského účtu osoby uvedenej v bode 4. článku I. týchto 

podmienok; 



 po dobu potrebnú pre stanovenie termínu osobného stretnutia 

 po dobu trvania registrácie dotknutej osoby pre účely zasielania newsletter prevádzkovateľa 

alebo katalógov prevádzkovateľa;  

 ďalej po dobu akú určujú a vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky na 

uchovávanie osobných údajov. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

VI. Práva dotknutej osoby 

 

1.  Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o tom, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má 

najmä nasledovné práva: 

 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;  

 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;  

 právo na vymazanie osobných údajov;  

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;  

 právo namietať spracúvanie osobných údajov; 

 právo na prenosnosť osobných údajov; 

 právo na súhlas, ak je spracúvanie podmienené súhlasom dotknutej osoby a možnosť 

odvolania tohto súhlasu; 

 právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.  

2.  Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie 

súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.  

3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov, a to buď písomným listom zaslaným na adresu sídla 

prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, pričom odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred odobratím 

údajov dotknutej osoby. 

4.  Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených v § 30 zákona o ochrane osobných údajov 

obmedziť rozsah povinností a práv súvisiacich s ochranou osobných údajov, ako aj zásady ochrany 

osobných údajov. 

5.  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; toto sa však neuplatňuje, ak je 

rozhodnutie  nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a 

prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené 

aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je 

rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. Zo strany prevádzkovateľa 

neprichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.  

 

VII. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

Odosielaním formulára pre účely vytvorenia používateľského účtu, odosielaním formulára 

o stanovenie termínu osobného stretnutia, odosielaním formulára pre účely zasielania newsletter 

prevádzkovateľa alebo odosielaním formulára pre účely zasielania katalógov prevádzkovateľa 

potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu 

prijímate. 



 

 

VI. Zásady používania súborov cookies 

 

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb našim 

zákazníkom. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a 

preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej 

stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, 

nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu. Cookies vám môžu 

uľahčiť používanie stránky. Stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a 

pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje.  

 

Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie 

sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v 

počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. 

 

Zároveň existujú aj prísne potrebné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre prevádzku našich webových 

stránok. Tieto súbory cookies sú automaticky uložené do Vášho prehliadača, avšak v žiadnom prípade 

neslúžia a ani nie je možné ich využívať na Vašu identifikáciu. Tieto súbory cookies umožňujú 

napríklad prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webovej stránky, rozpoznať a spočítať počet 

návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na našej webovej stránke. To nám pomáha zlepšiť 

spôsob fungovania našej webovej stránky, napríklad tým, že na základe nich vieme čo najlepšie 

prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám. 

 

Opcionálne súbory cookies.  

Web stránka rustique.sk používa aj súbor cookie integrovanej aplikácie Messenger, ktorý je možný 

kedykoľvek pred začatím novej relácie ľubovolne zapnúť / vypnúť vo vyskakovacom okne na dolnej 

časti obrazovky, kliknutím na „Nastavenia cookies“. Tento súbor cookie slúži taktiež na zlepšenie 

našich služieb, keďže pomocou neho môžeme s Vami viesť chat dialóg v reálnom čase. Cez 

Messenger sa môžete opýtať aj na naše služby, produkty, alebo v prípade problému Vám vieme 

poskytnúť podporu v čo najkratšom čase.  

 

 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom príslušného internetového 

formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany 

osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany 

osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach prevádzkovateľ a zároveň Vám 

zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi 

poskytnutá. 


