
Ako sa spracúvajú Vaše osobné údaje 

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom www.pistacia.sk je Martin Krais, IČO: 51 042 096,                           
Nové Košariská 2444, Dunajská Lužná, 900 42, zapísaný v Živnostenskom registri č. 
140-21538, OU-SC-OZP-2018/011787-3, e-mail: evergreen@pistacia.sk, tel. kontakt 
+421 903 368 630 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Prevádzkovateľ nemá povinnosť mať 
ustanovenú zodpovednú osobu.  

V prípade otázok vo veci spracúvania osobných údajov kontaktuje prevádzkovateľa e-
mailom na evergreen@pistacia.sk alebo sa môžete obracať na prevádzkovateľa 
telefonicky na  +421 903 368 630  alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese. 

Aké osobné údaje spracúvame a právny základ spracúvania 

Všetky vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov“) a zákonom o ochrane osobných údajov  
č. 18/2018 Z.z.  

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste ako zákazník/dotknutá osoba poskytli pri zadaní 
objednávky prostredníctvom internetového obchodu. Tieto osobné údaje spracúvame 
na účely plnenia povinností vyplývajúcich z objednávky/kúpnej zmluvy. Po zadaní 
objednávky naša komunikácia pokračuje zrealizovaním nákupu, v opačnom prípade 
dôjde k vymazaniu vašich osobných údajov.  

Získavame a spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, titul, adresa, adresa 
dodania, e-mail, telefónne číslo.  

Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je 
nevyhnutné na plnenie uzatváranej kúpnej zmluvy, zabezpečenie prepravy tovaru, na 
účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z kúpnej 
zmluvy. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov a § 13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 je spracúvanie nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.  

Za účelom Vášho informovania prevádzkujeme aj profil našej spoločnosti na 
facebookovej stránke. Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete 
a ktoré sami zverejníte vo svojom facebookovom profile. Vaše osobné údaje 
nevyužívame iným spôsobom, ako ich prehliadaním na facebookovom profile v 
prípade, ak nás kontaktujete správou alebo označíte, že sa Vám naša stránka páči, 
prípadne vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte identifikovať Vás. 

http://www.pistacia.sk/


Právnym základom je v tomto prípade váš súhlas, ktorý ste udelili spoločnosti 
Facebook. 

Ako dlho budeme Vaše údaje spracúvať 

Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kedy to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy 
alebo vybavenie prípadnej reklamácie a v súlade s právnymi predpismi SR. 

V prípade kúpnej zmluvy je to minimálne po dobu trvania záručnej doby (uvedenej na 
obale produktov) a v prípadoch, kedy sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu 
je to 10 rokov.  

Ako s vašimi údajmi nakladáme a komu ich poskytujeme  

Vaše osobné údaje spracúvame len pre potreby našej spoločnosti.  

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa doručenia a telefonický 
kontakt budú poskytnuté spoločnosti Slovenská pošta,a.s., spoločnosti Zásielkovňa s. 
r. o. alebo kurierskej spoločnosti ( napríklad artBOX, s.r.o.) v závislosti od toho, ktorého 
prepravcu si vyberiete.  

Príjemcom vašich osobných údajov ďalej môže byť osoba poverená vedením 
účtovníctva, právny zástupca, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly 
a dozoru. 

Naša internetová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Wix.com LTD, PO box 

40190 San Francisco, CA United States (ďalej len „WIX“) na základe zmluvy s touto 

spoločnosťou. WIX nespracúva vaše osobné údaje.  

Cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom 
zariadení pri návšteve internetových stránok. Umožňujú webovej lokalite uchovať v 
pamäti vaše akcie a predvoľby (napríklad veľkosť písma, jazyk a iné predvoľby 
zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia. Zvolené predvoľby potom 
nemusíte opakovať, keď sa na danú stránku vrátite alebo prechádzate  
z jednej stránky na druhú. 

Naše webové sídlo používa službu cookies (ďalej len „cookies“) poskytovanú WIX. 
Cookies nám umožňujú zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci našu  
internetovú stránku používajú a následne nami poskytované služby zlepšovať. 
Používame cookies, ktoré zbierajú štatistické údaje. Cookies sa nepoužívajú na 
osobnú identifikáciu návštevníkov našej internetovej stránky. Ak sa však rozhodnete, 
súbory cookies môžete vypnúť v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači. 

Aby ste o cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, 
aby sme cookies používali, nepotvrdíte ich používanie v okne SÚHLASÍM.  



Údaje sa prenášajú na server spoločnosti WIX, kde sa zhromažďujú. Sú chránene 
certifikátom SSL Secure Shopping, ktorý umožňuje používanie protokolu HTTPS, 
pričom bezpečnosť vašich údajov je zabezpečená ich zakódovaním.  

Ako vaše osobné údaje ochraňujeme 

Pri spracúvaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, 
ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými 
programami. Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré 
bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. K vašim osobným údajom pristupujú 
len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa povolenie a boli o zásadách 
spracúvania osobných údajov poučené. 

Aké sú vaše práva 

V súvislosti s poskytnutím osobných údajov máte  nasledovné práva: 

 právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o  tom, či prevádzkovateľ spracúva 
vaše osobné údaje; ak ich prevádzkovateľ spracúva máte právo na prístup k vašim 
osobným údajom, 

 právo žiadať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných 
údajov, ak už neexistuje dôvod, pre ktorý by sme ich mali spracúvať, 

 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 

 právo na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa 
vás týkajú a ktoré ste poskytlil prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi, 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak sa domnievate že spracúvaním vašich 
údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. alebo 
všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu , ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

Ak si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa           
e-mailom na evergreen@pistacia.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Martin 
Krais, Nové Košariská 2444, 900 42 Dunajská Lužná,  zapísaný v zapísaný 
v Živnostenskom registri č. 140-21538,  OU-SC-OZP-2018/011787-3. 

 

 


