
SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ZÁKAZNÍKOV INTERNETOVÉHO OBCHODU  

Ajala.sk 
 
 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1.1  Poskytovanie informácií: 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „OÚ“) fyzických osôb, 
prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie osobám, ktorých OÚ spracúva alebo 
v budúcnosti spracúvať bude (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZoOÚ“). 
 
1.2 Prevádzkovateľ:   
Prevádzkovateľom OÚ získaných v rámci prevádzky internetového obchodu Ajala.sk (ďalej 
len „e-shop“) je spoločnosť:  
Názov:   AGILIT, s. r. o.   
Sídlo:    Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače 
IČO:    47 385 081   
Zapísaná:   v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 38672/N   
Zastúpená:  Ladislav Mráz  
Kontakt:  tel.: +421 948 631 855 
   e-mail: ajala@agilit.sk 
   web: https://www.ajala.sk/      
(ďalej len ako „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) 
 
1.3 Vyhlásenie prevádzkovateľa: 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva OÚ dotknutých osôb s cieľom obzvlášť starostlivo 
chrániť OÚ získané pri prevádzke e-shopu, garantuje spracúvanie OÚ v súlade so ZoOÚ,  iba 
na konkrétne legitímne účely, ktoré vychádzajú zo zákonom stanovených právnych základov, 
spracúvanie OÚ iba v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu 
spracúvania.  
 

2 ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, KATEGÓRIE A DOBA SPRACÚVANIA OÚ: 
 

2.1 Účel: 
A. Uzatváranie zmlúv a poskytovanie plnenia 
B. Priamy marketing voči zákazníkom 
C. Registrácia do zákazníckej sekcie 
D. Reklamácia a uplatňovanie práv 
E. Registratúrne účely 
F. Účtovníctvo 

 
 



2.2 Právny základ  jednotlivých účelov spracúvania OÚ: 
Ad A. Na účely uzatvorenia  zmluvy v rámci ponuky e-shopu je nevyhnutné, získanie OÚ pre 
dostatočnú identifikáciu zmluvnej strany. Bez získania takých OÚ nie je možné zmluvu 
uzavrieť a poskytovať zmluvné plnenia. OÚ prevádzkovateľ získava priamo od dotknutej 
osoby. Ak zmluvná strana neposkytne nevyhnutné OÚ, nie je možné, aby zmluvný vzťah 
vznikol. Právnym základom na účel tohto spracúvania je plnenie zmluvy (§ 13 ods. b) ZoOÚ. 
Ad B. V rámci priameho marketingu, v podmienkach e-shopu spočívajúceho v zasielaní e-
mailov existujúcim zákazníkom je spracúvanie OÚ nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pre túto činnosť získava OÚ od dotknutých osôb pri 
uzatváraní zmlúv resp. v procese prípravy na uzatvorenie zmluvy. Na tento účel vykonal 
posúdenie zlučiteľnosti účelov spracúvania OÚ. Právnym základom na účel tohto 
spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (§ 13 ods. f) ZoOÚ). 
Ad C. Návštevník e-shopu má možnosť zaregistrovať sa na webovom sídle e-shopu 
prostredníctvom formulára, do ktorého sám vypĺňa OÚ. Je na registrujúcej sa osobe, či bude 
svoju registráciu využívať na nákup tovaru, alebo v rámci registrácie poskytne súhlas so 
zasielaním informácií e-mailom. Nakoľko registrácia nie je podmienená nákupom tovaru (v 
súvislosti s ktorým sa spracúvajú OÚ dotknutej osoby podľa účelov uvedených pod bodom 
A a B), je možné vložiť OÚ iba za účelom udelenia súhlasu so zasielaním informácií e-mailom. 
Bez uvedenia OÚ zasielanie informácií emailom nebude možné. Právnym základom na účel 
tohto spracúvania je súhlas dotknutej osoby (§ 13 ods. a) ZoOÚ). Ak návštevník e-shopu 
uskutoční nákup tovaru, jeho OÚ budú spracúvané aj na účely priameho marketingu na 
právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa ad B. 
Ad. D. Na účely vybavovania reklamácií a uplatňovanie práv dotknutej osoby, ako aj 
prevádzkovateľa je nevyhnutné o dotknutej osobe spracúvať OÚ. Právnym základom na účel 
tohto spracúvania je plnenie zmluvy (§ 13 ods. b) ZoOÚ) a/alebo spracúvanie podľa 
osobitného predpisu (§ 13 ods. c) ZoOÚ), pričom osobitným predpisom bude najmä 
Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.  
Ad E. Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu obsahujúcu OÚ, získanú na základe vyššie 
uvedených účelov a právnych základov.  Uvedenú dokumentáciu obsahujúcu OÚ 
prevádzkovateľ vedie a uchováva v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach (ďalej len „z. o archívoch“), ktorý ukladá okrem iného povinnosť evidovať 
záznamy, ktoré vznikli z činnosti prevádzkovateľa a došlé záznamy, zabezpečiť trvanlivosť 
registratúrneho záznamu, umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie, 
umožňovať výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry, označiť 
registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, vyhotovovať na základe písomnej 
žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie, kópiu registratúrneho záznamu. Právnym 
základom na účel tohto spracúvania je spracúvanie podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. c) 
ZoOÚ). 
Ad F. Prevádzkovateľ na základe kúpnej zmluvy vystavuje dotknutej osobe faktúru, na tento 
účel je spracúvanie OÚ nevyhnutné. Právnym základom na účel tohto spracúvania je 
spracúvanie podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. c) ZoOÚ). 
 

2.3 Kategórie spracúvaných OÚ pri jednotlivých účeloch: 
Ad A. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje; 
Ad B. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo; 
Ad C. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo; 
Ad D. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo; 
Ad E. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo; 
Ad F. Meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo.  



2.4 Kategórie subjektov, ktorým môžu mať prístup alebo im môžu byť poskytnuté OÚ, 
podľa jednotlivých účelov: 

Ad A. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ, poskytovateľ doručovacích 
služieb alebo poskytovateľ poštových služieb, prevádzkovateľ webového prostredia e-shopu, 
poskytovateľ platobného portálu alebo banka (podľa výberu dotknutej osoby). 
Ad B. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ, prevádzkovateľ webového 
prostredia e-shopu; 
Ad C. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ, prevádzkovateľ webového 
prostredia e-shopu; 
Ad D. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ, prevádzkovateľ webového 
prostredia e-shopu, poskytovateľ poštových služieb, v prípade potreby aj poskytovateľ 
právnych služieb; 
Ad E.  Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ; 
Ad F. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené na spracúvanie OÚ, poskytovateľ fakturačných 
a služieb. 
 

2.5 Doba uchovávania OÚ podľa jednotlivých účelov: 
Ad A. OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu nevyhnutnú na 
plnenie zo zmluvného vzťahu. 
Ad B. OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané najviac 2 roky po zániku 
zmluvy. 
Ad C. OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané počas trvania registrácie 
v zákazníckej sekcii, najviac 3 roky po zániku registrácie. Ak dotknutá osoba odvolá svoj 
súhlas so spracúvaním OÚ, prevádzkovateľ okamžite ukončí spracúvanie OÚ. 
Ad D. OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu trvania oprávnenia 
na reklamáciu a uplatňovania práv zo zmluvného vzťahu, maximálne však po dobu 3 rokov 
po zániku zmluvy v prípade občianskoprávneho vzťahu a po dobu 4 rokov po zániku zmluvy 
v prípade obchodnoprávneho vzťahu. 
Ad E.  OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané ako registratúrny záznam 
najviac 5 rokov počnúc 1.1. kalendárneho roka po vzniku registratúrneho záznamu. 
Ad. F. OÚ dotknutej osoby budú prevádzkovateľom spracúvané ako účtovný záznam 10 
rokov po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú.  
 

2.6 Spracúvanie OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania: 

Prevádzkovateľ nespracúva OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania 
vrátane profilovania. 
 

3 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
 

3.1 Právo na prístup k OÚ:  
Fyzické osoby majú právo vedieť, či prevádzkovateľ spracúva ich OÚ; ak ich prevádzkovateľ 
spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie (účel, kategórie, príjemcovia, 
doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ, existencia automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania); 

3.2 Právo na opravu OÚ: 
Dotknuté osoby, ktorých OÚ prevádzkovateľ spracúva majú právo, aby ich spracúvané OÚ 
boli správne, úplné a aktuálne; tieto osoby majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie OÚ; 



3.3 Právo na vymazanie OÚ: 
Dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby prevádzkovateľ ich osobné údaje 
vymazal; na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ OÚ vymaže, ak: 
 už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté 
 dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ 
 dotknutá osoba namieta spracúvanie jej OÚ 
 je spracúvanie OÚ nezákonné 
 je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti 
 je dotknutou osobou dieťa mladší 16 rokov a jeho OÚ boli získané na základe jeho 

súhlasu v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (§ 15 ods. 1 ZoOÚ) 
 

3.4 Právo na obmedzenie spracúvania OÚ: 
Dotknuté osoby majú na základe žiadosti právo na obmedzenie spracúvania OÚ; 
prevádzkovateľ bude naďalej OÚ iba uchovávať bez ďalšieho spracúvania; obmedzenie 
spracúvania bude realizované, ak: 
 dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to až do overenia ich správnosti 
 spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie a žiada namiesto toho 

obmedzenie ich použitia 
 OÚ na účely prevádzkovateľa nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na 

uplatnenie právneho nároku 
 dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 

prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby 
 

3.5 Právo namietať spracúvanie OÚ:  
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ; na základe námietky dotknutej osoby 
budú OÚ vymazané, ak ich prevádzkovateľ spracúva z dôvodu plnenia úloh vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu oprávneného záujmu vrátane priameho 
marketingu a profilovania; dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodov 
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. 
 

3.6 Právo na prenosnosť OÚ:  
Dotknutá osoby má právo požiadať o poskytnutie OÚ za účelom ich prenesenia inému 
prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe súhlasu alebo na plnenie zmluvy 
alebo ide o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými 
prostriedkami. 
 

3.7 Právo odvolať súhlas so spracovaním OÚ: 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním OÚ, kde jej súhlas 
je právnym základom spracovania OÚ. Odvolanie súhlasu je dotknutá osoba oprávnená 
uskutočniť rovnakým spôsobom ako súhlas udelila. 
 

3.8 Právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na 
začatie konania:  

Fyzická osoba má právo za účelom preverenia porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní 
jej OÚ podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR na začatie konania (vzor návrhu 
uverejní ÚOOÚ na svojom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 
 

3.9 Spracúvanie OÚ zákonnou alebo zmluvnou podmienkou: 
Poskytovanie OÚ na účely ad D. – F. je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie OÚ na účely ad 
A. je zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


 
Poskytovanie OÚ na účely ad B. – C.  dotknutá osoba nie je povinná poskytovať, a teda má 
právo požiadať OZ o vymazanie určeného OÚ, obmedzenie spracúvaných OÚ alebo má právo 
kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním OÚ na účel ad C. 
 

4 SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV 
 
Uplatňovanie práv dotknutých osôb je možné na základe žiadosti: 
 e-mailom: ajala@agilit.sk 
 priamym e-mailovým odkazom z web stránky: www.ajala.sk 
 listom: AGILIT, s. r. o., Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače  
 

5 BEZPEČNOSŤ OÚ 
 
Prevádzkovateľ používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany OÚ pri 
ich spracúvaní, zabezpečuje OÚ pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Spracúvanie 
podriaďuje platným právnym predpisom. 
 
 
 
          AGILIT, s. r. o. 

http://www.ajala.sk/

