
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ako chránime vaše súkromie? 

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje 
získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, 
ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. 

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je: 
Spoločnosť: Eusahub, s.r.o. 
so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava 
IČO: 46815261 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 83783/B. 
 
Naša spoločnosť neustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. V prípade, ak máte akékoľvek 
otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané 
v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese support@eusahub.com alebo písomne na adrese 
našej spoločnosti. 

Aké údaje zbierame 

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje: 

Údaje pri vytvorení konta 

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. 
Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje využívame na to, aby 
sme s vami vedeli komunikovať. 

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o vás – dať nám váš dátum narodenia, 
telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie. 

Údaje pri nákupe 

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých 
vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na 
doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. 
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované 
priamo na stránkach banky. V banke, v ktorej vedieme účet, máme prístup k ku všetkým platbám na účet našej 
spoločnosti spolu s informáciami o názve protiúčtu a čísle účtu odosielateľa platby. 

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom 
účte. 

Údaje získané pri využívaní našich služieb 

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich 
interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si 
vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete. 

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP 
adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom 
zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies 
a podobných nástrojov. 
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Ako údaje používame 

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely: 

Poskytovanie našich služieb 

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými 
podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej 
pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho 
účtovného a fakturačného poriadku. 

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám 
slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne. 

Komunikácia s vami 

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a 
poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou 
objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich 
údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch 
spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar. 

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych 
ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete 
na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu. 

Informácie e-mailom posielame tiež záujemcom o zamestnanie a uchádzačom zaradeným do databázy kandidátov. 

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing 

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. 
Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli 
odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je 
tým pre vás relevantný. 

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch 
využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie 
tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju 
vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou. 

Bezpečnosť a ochrana práv 

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré 
boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme 
vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. 

Cookies 

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich 
využívania nájdete v sekcii Cookies. 

Právne základy 

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás informujeme o právnych základoch 
spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú: 

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta. 
2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či 

pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení 
uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek 
odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas ako aj 



vyradenie z databázy kandidátov zabezpečíme, ak nám napíšete na e-mailovú 
adresu support@eusahub.com. 

3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom 
účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou 
činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí. 

4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových 
činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto 
prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich 
práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na support@eusahub.com. 

Komu údaje sprístupňujeme 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou 
situácii opísaných nižšie: 

Ak to od nás požadujete 

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím 
stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili.  

V prípadoch externého spracúvania 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich 
pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické 
a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. 

Analytické služby 

Pracujeme tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako 
používatelia využívajú našu internetovú stránku. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho 
súkromia nájdete v sekcii Cookies. 

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám 

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam 
vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky 
alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. 

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne 
a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, 
či naši právni a účtovní poradcovia a audítori. 

Prenos do tretích krajín 

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.  

Ako vaše údaje chránime 

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné 
opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, 
ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, 
zničením, stratou a zneužitím. 

Ako dlho údaje uchovávame 

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú 
nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.  

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú 
adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas 
neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách 
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Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich 
spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za 
následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme 
spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom. 

Aké sú vaše práva 

Z faktu, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z 
nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. 
V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. 

Ako si uplatniť vaše práva 

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené 
v časti Kto sme a kde nás môžete kontaktovať nižšie. 

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak 
nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme 
preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. 

Právo na prístup k údajom 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje 
spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše 
osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. 

Právo na opravu 

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo 
v nastaveniach vášho konta, alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne 
osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek 
vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý. 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné 
podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: 

• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali 

• odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ 

• namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na 
základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete 
spracúvanie za účelom priameho marketingu 

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj 
takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste 
si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky 
možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. 
V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 
10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú 
vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch: 

• ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto 
osobných údajov 

• spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov 
žiadať obmedzenie ich spracúvania 

• už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely 
preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov 



• v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre 
spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami 
 

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Vaše osobné údaje 
spracúvame automatizovanými prostriedkami a poskytneme vám ich v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme 
na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. 

Právo namietať 

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré 
je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na 
našom oprávnenom záujme. 

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho 
marketingu. 

Podávanie sťažností 

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete 
v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, 
ktorého kontaktné údaje nájdete tu. 

 
Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme? 

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely 
a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme. 

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas 
prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej 
stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich 
môžu ukladať aj cookies. 

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa 
vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom 
zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie). 

Prečo používame cookies? 

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje 
o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať 
vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. 

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne 
prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského 
zážitku. 

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež 
aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama 
a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby. 

 

 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0
https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10


Aké cookies používame? 

1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, 
napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do 
nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša 
webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich 
uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme 
obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si 
u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými 
darčekmi. 

Vaše voľby 

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné 
technológie: 

1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, 
ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že 
v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať. 

2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán. 
3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými 

partnermi, ktoré sme uviedli vyššie. 
 

Kontaktujte nás 

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na support@eusahub.com. 

mailto:support@eusahub.com

