
Prehlásenie  

o ochrane osobných údajov 

 

Spracúvanie a ochrana osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.danubiuscert.sk sú 

realizované v súlade s ustanoveniami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov, 

ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v 

spojení so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĹA   

Názov: Danubius CERT, s. r. o. 

Sídlo: Kútniky 266, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 46 582 614 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 29107/T 

Kontaktné údaje: 

telefón: +421 948 035 540, 

e-mail: ds@danubiuscert.sk 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV   

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na internetovej stránke www.danubiuscert.sk 

prostredníctvom kontaktného formulára v nasledovnom rozsahu: 

meno a priezvisko 

firma 

okres 

e-mail 

telefón 

prípadné informácie obsiahnuté v tele doručovanej správy, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné 

na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje prostredníctvom objednávky energetického 

certifikátu/hodnotenia budovy (ďalej len „objednávka“) na v nasledovnom rozsahu: 

meno a priezvisko 

meno 

spoločnosť 



adresa 

IČO, DIČ, IČ DPH 

PSČ 

telefón 

prípadné informácie obsiahnuté v tele doručovanej správy, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné 

na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ newsletter nezasiela. 

3. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV   

Správu webovej stránky a uchovávanie údajov, vrátane osobných údajov, získaných 

prostredníctvom webovej stránky www.danubiuscert.sk zabezpečuje obchodná spoločnosť 

Danubius CERT s.r.o., so sídlom Kútniky 266, IČO: 46582614. Táto obchodná spoločnosť realizuje 

uchovávanie osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formulára. 

4. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA   

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom cenovej 

ponuky - kontaktného formulára a objednávky energetického certifikátu/hodnotenia budovy na 

právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, 

ktorý spočíva v snahe o zaistenie informovania dotknutých osôb o produktoch a/alebo službách 

prevádzkovateľa a v poskytovaní ďalších informácií na základe žiadosti dotknutej osoby 

realizovanej prostredníctvom kontaktného formulára. 

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII   

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácií. 

6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE   

Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INÝ ÚČEL   

Prevádzkovateľ nemá v úmysle uskutočňovať spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na 

iný účel ako sú účely spracúvania uvedené v bode 8 tohto Prehlásenia o ochrane osobných 

údajov. V prípade, pokiaľ by prevádzkovateľ v neskoršom období zamýšľal výkon takejto činnosti, 

t. j. spracúvanie osobných údajov na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej 

osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné 

informácie. 

 



8. ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV   

Účel spracúvania CENOVÁ PONUKA - KONTAKTNÝ FORMULÁR – a OBJEDNÁVKA - zabezpečenie 

komunikácie v súvislosti s akýmikoľvek produktami a/alebo službami Prevádzkovateľa, ktoré boli 

predmetom objednávky a/alebo správy odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára alebo 

na účely vybavenia iných požiadaviek alebo podnetov dotknutej osoby obsiahnutých v správe 

odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára a/alebo v objednávke. 

Právny základ - Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa 

Doba spracúvania - 1 rok od získania osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára 

alebo písomnej objednávky  

 9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY   

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva, 

ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo 

adresu sídla jeho spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 tohto Prehlásenia o ochrane osobných 

údajov. 

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 

opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má 

dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom 

doplnkového vyhlásenia. 

Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o 

tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup 

k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní. Dotknutá osoba má právo na 

nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov: účely spracúvania, kategórie dotknutých 

osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

sprístupnené, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, 

plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané alebo kritériá na určenie takejto 

doby, existencia práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie 

spracúvania alebo právo na vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu, informácie o zdroji 

osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané od dotknutej osoby a informácie o tom, či dochádza k 

automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a ďalšie informácie uvedené v čl. 15 

GDPR. 

Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného 

odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez 



zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené k tomu stanovené podmienky. 

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať výmaz osobných údajov, ak: 

 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 

spracúvané 

 dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, na ktorom základe boli 

osobné podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR spracúvané 

 dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR 

 osobné údaje boli spracúvané protiprávne 

 osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve 

Únie alebo členského štátu 

 osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

podľa čl. 8 ods. 1 GDPR 

Uplatnenie tohto práva je možné taktiež realizovať za splnenia podmienok uvedených v čl. 17 

GDPR. 

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v 

prípadoch stanovených obmedzil spracúvanie osobných údajov.  

Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov 

týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v 

prípade, že je spracúvanie založené na základe uvedenom v GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú 

na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu 

osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, 

v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

Právo na prenosnosť 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 údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v GDPR 

stanovených podmienok. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 20 GDPR. 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia 

ochrany osobných údajov. 

V prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe podľa čl. 6 ods. 

1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas so spracúvaním osobných 

údajov, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 

zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 



ZMENY INFORMÁCIÍ  

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môže prevádzkovateľ v budúcnosti upravovať či 

aktualizovať. Zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný dátum poslednej úpravy uvedenej 

v úvode tejto informácie. V prípade zmien, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, 

prevádzkovateľ Vás upozorní na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom).  

V Kútnikoch, 28.02.2020 

Atila Kocsis 

                                                                                     konateľ spoločnosti 

 

 

 


