
Z Á S A D Y
ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučenia

______________________________________________________________________

Účel spracúvania osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov je plnenie predmetu zmluvy a na predzmluvné vzťahy pri 
predaji tovaru a/alebo poskytnutí služby zákazníkom.

Zoznam osobných údajov:

Spoločnosť Sunnysoft SK, s. r. o. spracúva osobné údaje zákazníkov (kupujúcich / 
objednávateľov služieb) v rozsahu titul, meno, priezvisko fyzických osôb alebo štatutárov 
právnických osôb, pri fyzických osobách ďalej adresa trvalého pobytu, prípadne 
korešpondenčná adresa, emailová adresa, tel. číslo, (OÚ nevyhnutné na vyhotovenie zmluvy 
a jej plnenie).

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti Sunnysoft SK, 
s. r. o. dobrovoľne a spoločnosť ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné 
udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym 
predpisom, prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a 
tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo 
elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu 
s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie 
uvedený kontaktný email od spoločnosti Sunnysoft SK, s. r. o. ako prevádzkovateľa vyžadovať 
najmä:

⦁ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
⦁ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov 

v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu 
spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce 
informácie,

⦁ informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
⦁ zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
⦁ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
⦁ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
⦁ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 

zákona,
⦁ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 

platnosti.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

⦁ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Ďalšie informácie:

Spoločnosť Sunnysoft SK, s.r.o. uchováva osobné údaje týkajúce sa zmluvného partnera 
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v Databáze zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej 
osoby. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej 
osoby.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti Sunnysoft SK, s. r. o. ako 
prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť 
nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; s výnimkou 
zazmluvnených predajcov prevádzkovateľa, ktorí sprostredkúvajú uzatvorenie zmluvného 
vzťahu s dotknutou osobou za účelom predaja tovarov / poskytnutia služieb a tiež prepravným 
spoločnostiam ktoré zabezpečujú zákazníkom zvolenú dopravu (napríklad kuriérska 
spoločnosť, pošta, záselkovňa a podobne) 

Osobné údaje a dotazník spokojnosti z cenového porovnávača Heuréka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci 
programu
Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u 
nás nakúpite, ak ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania 
dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho 
oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre 
zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového 
postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre 
tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. 
Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej 
strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu 
Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov 
pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník spokojnosti 
prevádzkovateľ portálu Heureka.sk nebude ďalej zasielať.

Adresa spoločnosti:

Sunnysoft SK, s. r. o.
Grösslingová 4
811 09 Bratislava
Webová stránka: https://www.sunnysoft.sk
Kontaktná osoba: Ivan Kunčák
Tel.: +421 917 990 333
E-mail: objednavky@sunnysoft.sk
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