
Ochrana osobných údajov: 

1. Prevádzkovateľ webového sídla: www.sanatop.sk 
Názov spoločnosti: SanaTOP s. r. o. 
Sídlo: Cyprichova 2475/14 831 54 Bratislava 
IČO: 51746611 
DIČ: 2120799373 
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre 
ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne 
vykonanie. 
 

2. Účel spracúvania osobných údajov 
Odpovedanie na otázky/podnety Vami podaných prostredníctvom kontaktného formulára 
 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 
Kontaktné údaje 
 

• Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby 
• Telefónne číslo - pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia požiadavky 
• Adresa elektronickej pošty - pre potreby odpovedania na požiadavku 

4. Zverejnenie údajov 
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. 
 

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov 
Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu vybavenia Vašej žiadosti/podnetu, 
najviac však po dobu 3 rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. 
 

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby 

• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, 
priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, 
právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. 

• Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi 
osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete: 

o Osobne na adrese: Cyprichova 2475/14 831 54 Bratislava; 
o Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 907 647 558; 
o Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Cyprichova 2475/14 831 54 Bratislava 
o Prostredníctvom emailu: info@sanatop.sk 

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od 
doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú 
najmä: 

http://www.sanatop.sk/�
mailto:info@sanatop.sk�


 
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a 
pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, 
resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby 
ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame. 
 
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, 
aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne 
údaje, máte právo požadovať ich opravu. 
 
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete 
požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš 
súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že 
Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje 
spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú 
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 
Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O 
obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov 
alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, 
aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej 
spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom 
plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo 
od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom 
formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k 
inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu 
plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. 
 
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie 
vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo 
namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov 
obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi 
záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo 
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane 
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše 
osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme. 
 
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s 
Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä 
v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre 
územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: 
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 
3231 3220. 
 
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento 
súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek 
neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich 
produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu 
udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu. 

http://www.dataprotection.gov.sk/�
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