
 

 

 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - MARKETING, REKLAMA 
v podmienkach spoločnosti 5 Star Offices s. r. o. 

informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)                                  
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) 

 
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
 
5 Star Offices s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 64220/B, IČO: 45 470 626 
Email: info@5star.sk  
Telefón: +421 2 3231 0000 
 
2. ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA 
 
Na základe Vášho súhlasu spracúvame vybrané osobné údaje (meno, priezvisko, email, telefónne číslo, názov 
subjektu) za účelom poskytovania informácii o našich službách a produktoch, a to najmä: 
a) zasielanie newslettera a informácií (marketing, reklama) súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, 

realizovaných podujatí a pod.;  
b) kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom v súvislosti s informáciami, ktoré ste si vyžiadali, o 

ktoré máte záujem;  
 
Dotknutá osoba poskytnutím súhlasu vyhlasuje, že poskytuje pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny 
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti 5 Star Offices s. r. o. 
 
Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že nie ste nám povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, resp. súhlas s ich 
spracovaním. Ak nám neposkytnete súhlas, nebudeme Vám poskytovať informácie o našich službách.  
 
Údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách patria primárne do kategórie bežných osobných údajov.  
 
3. DOTKNUTÉ OSOBY  
 
Dotknutými osobami, ktorých údaje spracúvame v úlohe prevádzkovateľa sú predovšetkým:  
a) žiadatelia o predloženie cenovej ponuky a iných obchodných informácií; 
b) iné osoby, ktoré sa s nami spoja na základe vlastnej iniciatívy, napr. z dôvodu podania podnetu alebo 

sťažnosti, vyžiadania spätnej väzby a poskytnutia informácií a inej komunikácie. 
 
4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona, alebo ste 
k tomu vyjadrili výslovný súhlas. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii 
nezamýšľame vykonávať. 
 
5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO, AK TO NIE JE MOŽNÉ, KRITÉRIÁ NA JEJ URČENIE  

 
Vaše osobné údaje uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu. Pokiaľ odvoláte Váš súhlas daný podľa bodu 
2. vyššie budú vaše údaje z príslušných zoznamov bezodkladne vymazané, najneskôr do 5 pracovných dní od 
doručenia odvolania súhlasu.  
 
6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY  
 
V zmysle aktuálnej platnej právnej úpravy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, 
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo vzniesť námietky voči nášmu spracúvaniu, ako aj 
právo na prenosnosť údajov.  
 
Keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte taktiež právo kedykoľvek odvolať poskytnutý 
súhlas; uvedené nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
Na odvolanie súhlasu s naším spracúvaním Vašich osobných údajov nám pošlite email na adresu uvedenú v bode 
1. vyššie.  
 
Všetky svoje práva si môžete uplatniť podaním žiadosti emailom, na adrese uvedenej v bode 1. vyššie. Pri 
vybavení Vašej žiadosti sme oprávnení od Vás požadovať predloženie dodatočných identifikačných údajov za 
účelom jednorazového overenia identity žiadateľa. Pri vybavovaní Vašej žiadosti v zmysle práv dotknutých osôb 
budeme zároveň zohľadňovať naše preukázateľné legitímne dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo na 
preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.  
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR. 
 
7. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU 
 
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 
republika.  
 
8. EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA  
 
V rámci našich spracovateľských činností s osobnými údajmi nevykonávame automatizované individuálne 
rozhodovanie vrátane profilovania fyzických osôb.  
 
9. PRÁVNA ÚPRAVA A ZMENY TÝCHTO PODMIENOK 
 
Tieto podmienky  vychádzajú z aktuálne platnej právnej úpravy, a to z ustanovení Nariadenia GDPR a  ustanovení 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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Máme prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov, zachovanie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. 
Pravidelne prehodnocujeme primeranosť našich organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení, 
investujeme do zvyšovania ich účinnosti alebo zavedenia nových nástrojov a opatrení.  
 
Aktuálnosť týchto podmienok budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie 
s dotknutými osobami. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 1.3.2019. 
 


