
Zásady ochrany osobných údajov a 
používania súborov cookies
Tieto Zásady ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako teto údaje používame a chránime. 
Preto Vás ako užívateľa webových stránok www.restauraciamadunice.sk informuje o nižšie 
popísanom spracovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom restauraciamadunice.sk je:

RAMINAJA s.r.o., so sídlom Jána Hollého 51/32, 922 42 Madunice, IČO: 46 973 648, spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30840/T, v mene 
spoločnost koná Miriam Grznárová, konateľ, DIČ: 2023680164, IČ DPH: SK2023680164

Rozsah spracúvania osobných údajov 
Prostredníctvom restauraciamadunice.sk realizujeme prieskumy, hodnotenia, súťaže a iné aktvity. V 
rámci týchto aktvít môžeme vyžadovať kontaktné údaje za účelom realizácie súťaže, zasielania 
propagačných informácií a podod. V takých prípadoch bude pri formulári určenom na vyplnenie 
osobnými údajmi vždy uvedený aj súhlas dotknutej osoby s poskytnutm takýchto údajov.

Týmito údajmi môžu byť najmä: 

1. Vaše meno a priezvisko

2. Adresa trvalého alebo prechodného bydliska

3. Dátum narodenia

4. Telefónne číslo

5. E-mailová adresa

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na
restauraciamadunice@gmail.com, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných
údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Podmienky spracúvania osobných údajov pri 
poskytnutí súhlasu
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. 
a) Nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas 
doby uchovávania údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných 
údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočnost a je vyjadrený jasne a v 



zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so 
spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že 
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred
jeho odvolaním.

Účel spracúvania osobných údajov
V prípade, ak pri nejakej aktvite bude v nevyhnutnom rozsahu potrebné spracúvať osobné údaje, 
konkrétny účel spracúvania bude uvedený na stránke restauraciamadunice.sk

Kto má k Vašim osobným údajom prístup
K osobným údajom môžu mať za vyššie uvedenými účelmi prístup

 RAMINAJA s.r.o., so sídlom Jána Hollého 51/32, 922 42 Madunice, IČO: 46 973 648, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 
30840/T, v mene spoločnost koná Miriam Grznárová, konateľ, DIČ: 2023680164, IČ DPH: 
SK2023680164

Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či 
plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinnost podľa platných 
právnych predpisov, ako sú napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
alebo zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Vaše práva dotknutej osoby plynúce zo 
spracovania osobných údajov
Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba 
nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

2. Právo na opravu

3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

4. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

5. Právo vzniesť námietku na spracovanie osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom
Znamená, že dotknutá osoba má právo získať od nás 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. Na 
žiadosť dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek 
ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
administratvnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, 
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala 



o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo 
predĺžiť dobu spracovania žiadost o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí 
však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadost 
neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo 
odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnuta a právo dotknutej osoby obrátť sa so 
sťažnosťou na dozorný orgán.

Právo na opravu
Znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ 
by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a 
to aj prostredníctvom poskytnuta doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz
Znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli 
zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protprávne, (iii) vznesiete námietky prot 
spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to 
ukladá zákonná povinnosť. 

Právo na obmedzenie spracovania
Znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných 
údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby 
môžeme len ukladať a nie ďalej spracúvať.

Právo vzniesť námietku 
Znamená, že môžete vzniesť námietku prot spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré 
spracovávame pre účely priameho marketngu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní 
osobných údajov za účelmi marketngu prestaneme ihneď po obdržaní námietky. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Znamená, že dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začate 
konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu jej práv 
na: 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratslava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Zásady používania súborov cookies
Čo sú cookies? 
Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, 
ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a 
dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle teto 
cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk


nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identikačných údajov vyplnených pri 
predchádzajúcej návšteve a pod. 

Prečo používame cookies? 
Cookies používame s cieľom optmálne vytvárať a skvalitňovať služby na webe 
restauraciamadunice.sk. Súbory cookies je na teto účely možné použiť bez osobnej identikácie 
jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na 
rozhodnut užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktvne vymazať prípadne 
zablokovať. Ak dôjde k odmietnutu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej 
navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského 
komfortu.

Aké cookies používame?
Používame dočasné a trvalé cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení 
dovtedy, pokiaľ web stránku neopustte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynuta 
ich platnost alebo do manuálneho vymazania.

Základné cookies – sú nevyhnutné na základné fungovanie webu restauraciamadunice.sk. Tieto 
súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup do bezpečných sekcií stránky. 
Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať. 

Cookies výkonu – te zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú 
restauraciamadunice.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutm 
informácií o tom, aké oblast navštvili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké 
problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť 
restauraciamadunice.sk. 

Funkčné cookies – vylepšujú užívateľský komfort a fungovanie webu restauraciamadunice.sk. Tieto 
dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu.
Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Cookies tretch strán – sú vytvorené tretmi stranami a Reštaurácia Madunice nemôže informácie z 
týchto cookies získať. Patria sem najmä analytcké cookies (Google Analytcs), ktoré umožňujú 
analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych siet (Facebook, Youtube, 
Twiter, Instagram, Pinterest), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a 
reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať? 
Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštvených stránok nášho 
webu.

Zmena nastavení cookies 
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača a nájdite v nich nastavenia súkromia a súborov cookies. Tu 
si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo 
hromadne vymazať. 

Ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť www.aboutcookies.org.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies sú účinné od 25.5.2018.

http://www.aboutcookies.org/

	Rozsah spracúvania osobných údajov
	Podmienky spracúvania osobných údajov pri poskytnutí súhlasu
	Účel spracúvania osobných údajov
	Kto má k Vašim osobným údajom prístup
	Doba spracovania osobných údajov
	Vaše práva dotknutej osoby plynúce zo spracovania osobných údajov
	Právo na prístup k osobným údajom
	Právo na opravu
	Právo na výmaz
	Právo na obmedzenie spracovania
	Právo vzniesť námietku
	Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

	Zásady používania súborov cookies
	Čo sú cookies?
	Prečo používame cookies?
	Aké cookies používame?
	Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať?
	Zmena nastavení cookies


