
Zásady spracovávania osobných údajov 
Klub priateľov Dr. Oetker 

(ďalej len „Zásady“) 

I. ÚVOD  
Tieto Zásady upravujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov členov Klubu 
priateľov Dr. Oetker a nákup na e-shope Dr. Oetker, v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., IČO: 17 331 358, so sídlom  
Bratislava, Ľadová 14, PSČ 811 05 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).  
 
Webové stránky sú webovými stránkami prevádzkovanými prevádzkovateľom na adrese 
www.oetker.sk  
 
e-shop označuje e-shop prevádzkovaný Prevádzkovateľom na adrese https://eshop.oetker.sk/ 
 
Klub priateľov je elektronickou databázou kontaktov aktuálnych Členov a Členov s plnou registráciou 
vedenou Prevádzkovateľom. 
 
Členom je každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá prostredníctvom registračného formulára na 
Webových stránkach udelila Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto 
Zásad za účelom zasielania Newslettera. 
 
Členom s plnou registráciou je každý Člen, ktorý prostredníctvom elektronického formulára získaného 
pri registrácii do Klubu priateľov rozšíril účel spracúvania a rozsah spracúvaných údajov o doplňujúce 
údaje uvedené v článku III. Zásad.  
 
Newsletter je marketingové oznámenie rozosielané Prevádzkovateľom s cieľom propagácie výrobkov 
prevádzkovateľa v elektronickej forme pre Členov a v tlačenej forme pre Členov s plnou registráciou 
podľa týchto Zásad. 
 
Zmluva označuje zmluvu o kúpe tovaru uzatvorenú prostredníctvom e-shopu s Prevádzkovateľom, 
ktorá sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami na (https://eshop.oetker.sk/vseobecne-
obchodne-podmienky/) 
 
Profil je osobný profil Člena s plnou registráciou v e-shope. Po prihlásení Člena s plnou registráciou do 
Profilu je umožnený nákup v e-shope  vybraného tovaru za výhodnejšie ceny. 
 

II. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE  
 
Prevádzkovateľ na základe predchádzajúceho súhlasu zhromažďuje, spracúva, uchováva a chráni 
osobné údaje Členov v nasledujúcich kategóriách: 
 

• Meno 
• Priezvisko 
• Emailová adresa 

 
 

http://www.oetker.sk/
https://eshop.oetker.sk/


Prevádzkovateľ na základe predchádzajúceho súhlasu zhromažďuje, spracúva, uchováva a chráni 
osobné údaje Členov s plnou registráciou v nasledujúcich kategóriách: 
 

• Meno 
• Priezvisko 
• Emailová adresa 
• Telefónny kontakt 
• Poštová doručovacia adresa 

 
 
Prevádzkovateľ v rámci bežnej on-line komunikácie a iba počas doby trvania pripojenia k serveru s 
Webovými stránkami alebo e-shopom spracúva IP adresu zariadenia, z ktorého je k Webovým 
stránkam resp. k e-shopu užívateľ pripojený. 
 
Webové stránky používajú tzv. cookies, v ktorých sa o užívateľovi Webových stránok zhromažďujú 
nasledujúce údaje nevyhnutné pre prevádzku Webových stránok či udržanie prihlásenia Člena s plnou 
registráciou. 
 
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov Člen súčasne prehlasuje, že má viac ako 15 rokov. 

III. ÚČELY SPRACÚVANIA 
 
prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu subjektu osobných údajov podľa článku 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zák. č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov : 
 

- Meno, priezvisko a email pre účely zasielania Newsletteru emailom Členom 

- Meno, priezvisko pre účely zasielania Newsletteru Členom s plnou registráciou poštou a ďalej 
doručovaciu adresu v prípade voľby zasielania Newsletteru poštou, a/alebo telefónne číslo 
v prípade voľby zasielania Newsletteru prostredníctvom SMS 

- Meno, priezvisko, telefónne číslo a doručovacia adresa pre účely doručenia v prípade 
uzatvorenia Zmluvy 

- Meno, priezvisko a doručovacia adresa pre účely doručenia tlačeného receptára 

 
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov Člena, doplnených o telefónne číslo a doručovaciu 
adresu pre účely vytvorenia Profilu a doručenia tlačeného receptára, sa Člen stáva Členom s plnou 
registráciou a je vytvorený jeho Profil v e-shope. 
 

IV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a spracúva ich sám alebo 
prostredníctvom Sprostredkovateľov výlučne v súlade s účelom, pre ktorý tieto osobné údaje 
zhromaždil. 
 
Prevádzkovateľ vždy spracúva osobné údaje len v primeranom relevantnom a obmedzenom rozsahu 
s ohľadom na účel ich spracúvania, za súčasného dodržania časového obmedzenia uloženia osobných 
údajov. 
 



Prevádzkovateľ dbá na to, aby osobné údaje boli presné a v prípade potreby aktualizované. Pokiaľ zistí 
ich nepresnosť, v súlade s právnymi predpismi vykoná ich opravu. 
 
K automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu na základe osobných údajov 
nedochádza. 

Osobné údaje sú pre Prevádzkovateľa dôverné. S výnimkami popísanými v týchto Zásadách 
prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje žiadnym tretím osobám. 
 
 

V. SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Prevádzkovateľ využíva Sprostredkovateľov osobných údajov pre podporné technické činnosti pri 
spracúvaní osobných údajov.  
 
Prevádzkovateľ využíva služby spoločnosti VSHosting s.r.o., so sídlom Praha 10, Sodomkova 

1579/5, PSČ 102 00, IČ: 615 05 455, pre hosting serveru, na ktorom je uložená databáza Klubu 
priateľov. Z povahy veci je tak spoločnosť VSHosting s.r.o. sprostredkovateľom všetkých osobných 
údajov Členov a Členov s plnou registráciou. 
 
Prevádzkovateľ využíva služby spoločnosti Magic Seven, s.r.o., Dukelských hrdinů 567/52, 170 00  
Praha 7, IČ: 25139371, pre správu databázy Klubu priateľov. Z povahy veci je tak spoločnosť Magic 
Seven, s.r.o. sprostredkovateľom všetkých osobných údajov Členov a Členov s plnou registráciou. 

Medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom je vždy uzatvorená príslušná zmluva o spracúvaní 
osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, ktorou sa Prevádzkovateľ zaviazal chrániť osobné 
údaje. 

Prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje Sprostredkovateľom mimo územia Európskeho 
hospodárskeho priestoru a nevykonáva profilovanie ani automatické rozhodovanie.  

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Prevádzkovateľ vynakladá úsilie na dosiahnutie vysokých štandardov ochrany osobných údajov 
vyžadovaných právnymi predpismi. Všetky operácie spracúvania osobných údajov sú vykonávané 
s náležitým zabezpečením proti odcudzeniu, strate, zmene či zneužitiu. prevádzkovateľ prijal za týmto 
účelom príslušné technické a organizačné opatrenia a rovnaký štandard ochrany osobných údajov 
vyžaduje aj od svojich Sprostredkovateľov.  
Sprostredkovatelia a zamestnanci Prevádzkovateľa prichádzajúci do kontaktu s osobnými údajmi sú 
vždy viazaní povinnosťou mlčanlivosti. 
 
Všetky osobné údaje spracúvané v elektronickej podobe sú uchovávané na zabezpečených serveroch 
Sprostredkovateľov Prevádzkovateľa a podliehajú kontrole zo strany Prevádzkovateľa a dozorných 
orgánov. 
 

VII. DOBA SPRACÚVANIA 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre účely zasielania Newsletteru do odvolania súhlasu s ich 
spracúvaním. 
 
Osobné údaje spracúvané pre účely plnenia Zmluvy a uplatňovania práv zo Zmluvy Prevádzkovateľ 
spracúva od okamžiku splnenia Zmluvy. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je tak 



nevyhnutnosť pre plnenie Zmluvy v zmysle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) 
zák. č. 18/2019 z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby dlhšej, pokiaľ je na strane 
Prevádzkovateľa iný zákonný dôvod pre ich spracúvanie vyplývajúci z právnych predpisov. 
 
Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov dôjde z povahy veci k zrušeniu Profilu, pretože 
nebude ďalej možné nevyhnutné údaje ďalej spracúvať. 
 
Odvolaním súhlasu so spracúvaním akýchkoľvek osobných údajov však nie je dotknutá zákonnosť 
spracúvania osobných údajov vychádzajúca zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 

VIII. PRÁVA SUBJEKTOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Podľa právnych predpisov má každý subjekt osobných údajov právo: 
 

- súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať; 
- požadovať  od  vyššie uvedeného Prevádzkovateľa informáciu aké osobné údaje spracúva a 

žiadať ich kópiu; 
- vyžiadať si prístup k týmto údajom, predovšetkým informácie týkajúce sa: 

o účelu spracúvania 
o kategórií dotknutých osobných údajov 
o príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú 

sprístupnené, predovšetkým pokiaľ by šlo o príjemcu z tretích krajín mimo Európsku 
Úniu a medzinárodné organizácie 

o plánovanej doby uloženia osobných údajov a v prípade nemožnosti jej určenia 
ohľadom kritérií použitých na stanovenie tejto doby 

o existencie práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu nebo výmaz osobných údajov 
alebo obmedzení ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu 

o zdrojov osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané od subjektu osobných údajov 
o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a 

prinajmenšom v týchto prípadoch obdržať zmysluplné informácie týkajúce sa 
použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto 
spracúvania pre subjekt osobných údajov 

o vhodných záruk vzťahujúcich sa k prenosu, pokiaľ by sa osobné údaje prenášali do 
tretej krajiny mimo Európsku Úniu alebo medzinárodnej organizácii; 

 
- žiadať aktualizáciu osobných údajov, ich opravu či obmedzenie spracúvania; 
- žiadať výmaz všetkých alebo niektorých osobných údajov; 
- na prenos osobných údajov; 
- nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom 

spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo pre Člena resp. Člena s plnou registráciou 
právne účinky alebo by sa Člena resp. Člena s plnou registráciou obdobným spôsobom 
významne dotýkalo, okrem prípadov, kedy by rozhodnutie bolo založené na výslovnom 
súhlase; 

- podať sťažnosť niektorému dozornému úradu, predovšetkým v členskom štáte obvyklého 
bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa 
subjekt osobných údajov domnieva, že spracúvaním osobných údajov je porušené GDPR, 
a zákon na ochranu osobných  údajov  

- na účinnú súdnu ochranu proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného úradu; 



- obdržať od Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa osobných údajov náhradu utrpenej ujmy 
pokiaľ v dôsledku porušení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov subjekt osobných 
údajov utrpí hmotnú alebo nehmotnú ujmu; 

- žiadať kópiu spracúvaných osobných údajov, a to aj elektronickou formou; 
- žiadať opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu a ich doplnenie v prípade neúplnosti, 

a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia; 
- žiadať výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ osobní údaje  

o už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené  
o súhlas subjekt osobných údajov odvolá a neexistuje iný právny dôvod pre spracúvanie 

osobných údajov 
o boli osobné údaje spracúvané protiprávne 
o osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti podľa právnych 

predpisov; 
- získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; 
- odovzdať osobné údaje inému Prevádzkovateľovi bez prekážok, a to aj prostredníctvom 

Prevádzkovateľa, ak je to technicky možné; 
- požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

o subjekt osobných údajov poprie ich presnosť, a to počas doby potrebnej na overenie 
ich presnosti 

o je spracúvanie protiprávne a miesto výmazu osobných údajov subjekt osobných 
údajov požiada o obmedzenie ich použitia 

o Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale subjekt 
osobných údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov 

o subjekt osobných údajov vznesie námietku proti ich spracúvaniu, až do doby overenia, 
či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane 
Člena resp. Člena s plnou registráciou; 

- kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane prípadného 
profilovania, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie. Právo kedykoľvek vzniesť námietku 
z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Člena resp. Člena s plnou registráciou náleží aj 
v prípade spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane prípadného 
profilovania s tým súvisiaceho. 

 
Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom  
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. 
 

IX. KONTAKT 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete 
obrátiť na prevádzkovateľa na adrese Dr. Oetker, spol s r.o., Bratislava, Ľadová 14, PSČ 811 04 alebo 
elektronicky na emailovej adrese info@oetker.sk 
 
Na tejto adrese je možné uplatniť práva Člena resp. Člena s plnou registráciou týkajúce sa 
prevádzkovateľa, predovšetkým odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo požiadať o 
aktualizáciu osobných údajov. 

X. ÚČINNOSŤ 
 
Tieto Zásady sú účinné dňom 16.7.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah Zásad 
zmeniť, pričom o zmenách Zásad bude Prevádzkovateľ informovať na Webových stránkach. 


