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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Spoločnosť EYEVIL s.r.o., IČO: 51 631 016, so sídlom Štefániková 28, Michalovce 071 01, zápis v 
ORSR: Obchodný register Okresného súdu Košice I. I, odd.: Sro, vl.č.: 43593/V, www.eyevil.sk 
(„Spoločnosť“) vystupujúc ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 
č. 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. 
(„Zákon o ochrane osobných údajov“), 
 
spracúva osobné údaje pri Vašej návšteve webstránky eyevil.sk, pri nákupe tovaru a využívaní služieb. 
Informácia opisuje prístup a postupy pri ochrane osobných údajov, informácie o zbere, používaní, 
spracúvaní a ochrane osobných údajov. 
 
Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame nasledovné podmienky a postupy: 
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Poskytnuté osobné údaje používame výhradne na interné účely a na dodržiavania právnych predpisov. 
Osobné údaje zbierame, používame, spracúvame a chránime spôsobom a v rámci požiadaviek zákona, 
len na príslušné účely, za použitia príslušného právneho základu, dodržania zákonných postupov a pri 
poskytnutí ochrany za použitia primeraných organizačno-technických opatrení. 
 
Využívaním našich služieb, používaním www.eyevil.sk a nákupom tovarov potvrdzujete, že ste sa 
oboznámili s týmto dokumentom. V opačnom prípade nie je možné naše služby poskytnúť a mali by ste 
ich využívanie ukončiť. Z času na čas môžeme zmeniť tento dokument. 
  
PREVÁDZKOVATEĽ 
EYEVIL s.r.o., 
Štefániková 28, Michalovce 071 01,  
IČO: 51 631 016,  
Obchodný register Okresného súdu Košice I. I, odd.: Sro, vl.č.: 43593/V,  
www.eyevil.sk 
 
ÚČELY A DETAILY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vaše osobné údaje zbierame a spracúvame na dosiahnutie účelov, ktoré sú v súlade s predmetom 
činnosti prevádzkovateľa, a to prevádzka e-shopu, prevádzka webstránky, marketing a na pridružené 
činnosti. 
 

1. Vybavenie objednávky tovaru alebo služieb, uzatvorenie a plnenie zmluvy (najmä zmluvy 
o predaji na diaľku) vrátane doručenia tovaru. 
 
Právny základ: Uzatvorenie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy; právnym základom na účely 
doručenia tovaru môže byť plnenie zmluvy/oprávnený záujem Prevádzkovateľa 
Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci, zákazníkmi poverené osoby, 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska/sídla, adresa 
dodania tovaru, fakturačné údaje, kontaktné údaje, spoločná komunikácia, zmluvné podmienky, 
platby, údaje o nárokoch a záväzkoch zo zmluvného vzťahu 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas trvania predzmluvných rokovaní, zmluvného vzťahu 
medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom a počas doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie 
alebo obhajobu práv a nárokov Zákazníka alebo Prevádzkovateľa (napr. reklamácie), resp. podľa 
príslušných právnych predpisov 
Príjemcovia osobných údajov: sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, prevádzkovatelia platobných 
systémov, doručovateľské/prepravné služby 
 

2. Prevádzka internetovej stránky 
 
Právny základ: Oprávnený záujem prevádzkovateľa (funkčnosť a bezpečnosť web stránky, 
štatistika návštevnosti) 
Kategórie dotknutých osôb: Návštevníci a používatelia web stránky prevádzkovateľa 
Kategórie osobných údajov: IP adresa, URL adresa, dátum a čas prístupu na web stránku, údaje 
o internetovom prehliadači, operačnom systéme, mobilnom zariadení, nastavení jazyka, cookies 
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Doba uchovávania osobných údajov: Session cookies – do momentu zatvorenia prehliadača, 
persistent cookies – do momentu odstránenia alebo uplynutia platnosti cookies, resp. v závislosti od 
nastavenia prehliadača, , údaje spojené s cookies uložené na serveroch spoločnosti Google - 14 
mesiacov, inak počas doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu práv, nárokov 
alebo záujmov Sprostredkovateľa alebo do momentu namietnutia zákazníka proti spracúvaniu 
osobných údajov 
Príjemcovia osobných údajov: Nesprístupňuje sa 
 

3. Účty registrovaných zákazníkov 
 
Právny základ : Uzatvorenie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy 
Kategórie dotknutých osôb: Registrovaní zákazníci   
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska/sídla, kontaktné 
údaje, história nákupov  
 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby trvania zmluvného vzťahu (registrácie) a 5 
rokov po jeho zrušení, ďalej počas doby potrebnej na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu práv 
a nárokov Prevádzkovateľa 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa 
 

4. Wishlist zákazníka 
 
Právny základ : Oprávnený záujem Prevádzkovateľa (marketingová činnosť) 
Kategórie dotknutých osôb: Registrovaní zákazníci 
Kategórie osobných údajov: e-mailová adresa, údaje o sledovanom tovare/službe 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby využívania služby 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa 
 
 

5. Poskytovanie podpory prostredníctvom emailu, telefónu alebo sociálnych sietí. 
 
Právny základ: Uzatvorenie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy 
Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci, záujemcovia o ponúkaný tovar alebo službu 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história 
nákupov, údaje uvedené v profile/účte dotknutej osoby na sociálnej sieti 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby nevyhnutnej na poskytnutie požadovanej 
podpory 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, telekomunikační operátori, 
prevádzkovatelia sociálnych sietí 
 

6. Marketingová komunikácia so zákazníkmi 
 
Právny základ : Oprávnený záujem Prevádzkovateľa 
Kategórie dotknutých osôb: Zákazníci 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska/sídla, kontaktné 
údaje (mailová adresa, telefónne číslo, adresa účtu na sociálnych sieťach) 
Doba uchovávania osobných údajov: Do momentu namietnutia zákazníka proti spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa 
 

7. Marketingová komunikácia s osobami pred predchádzajúceho vzťahu 
 
Právny základ : Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 
Kategórie dotknutých osôb: Záujemcovia o informácie o obchodnej činnosti Prevádzkovateľa 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska/sídla, kontaktné 
údaje (mailová adresa, telefónne číslo, adresa účtu na sociálnych sieťach) 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby trvania súhlasu dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov, resp. do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa 
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8. Spracúvanie fotografií alebo zvukovo-obrazových záznamov na marketingové účely 
 
Právny základ : Súhlas dotknutej osoby 
Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci, spolupracovníci Prevádzkovateľa 
Kategórie osobných údajov: Podoba, fotografia bez biometrických údajov, zvukovo-obrazový 
záznam bez biometrických údajov 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby trvania súhlasu dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov, resp. do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, reklamné a sociálne siete 
 

9. Analýza aktivity návštevníka internetovej stránky a nákupného správania zákazníkov na 
marketingové účely 
 
Právny základ : Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov / Oprávnený záujem 
Prevádzkovateľa 
Kategórie dotknutých osôb: Návštevníci web stránky Prevádzkovateľa, zákazníci e-shopu 
Kategórie osobných údajov: Cookies, IP adresa zariadenia používateľa, údaje o operačnom 
systéme zariadenia, údaje o použitom prehliadači, URL adresa, história nákupov 
Doba uchovávania osobných údajov: 4 mesiacov, resp. do momentu namietnutia dotknutej osoby 
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely oprávnených záujmov 
Prevádzkovateľa 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, prevádzkovatelia 
marketingových nástrojov, reklamné a sociálne siete 
 

10. Daňová agenda 
 
Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) 
Kategórie dotknutých osôb: Zamestnanci Prevádzkovateľa, manželia alebo manželky 
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke 
osoby 
Kategórie osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o príjmoch a 
dôchodkoch, príspevkoch na SDS, príspevkoch na DDS, poistnom a príspevkoch, údaje o rodinných 
príslušníkoch v rozsahu podľa platných právnych predpisov 
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov, resp. podľa platných právnych predpisov 
Príjemcovia osobných údajov: Orgány finančnej správy, bankové ústavy, sprostredkovatelia 
Prevádzkovateľa 
 

11. Uzatvorenie pracovnej zmluvy a predzmluvné vzťahy 
 
Právny základ : Plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, plnenie zákonnej 
povinnosti (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) 
Kategórie dotknutých osôb:  Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci a spolupracovníci 
Prevádzkovateľa 
Kategórie osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje, 
údaje o dosiahnutom o absolvovaných kurzoch životopis, spoločná podmienky, podpis 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby trvania predzmluvných vzťahov, 
Príjemcovia osobných údajov: Nesprístupňuje sa 
 

12. Vedenie účtovníctva 
 
Právny základ : Plnenie zákonných povinností (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 513/1991 
Z.z. Obchodný zákonník, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) 
Kategórie dotknutých osôb: Účastníci účtovných prípadov Prevádzkovateľa, účtovník - 
sprostredkovateľ, zamestnanci Prevádzkovateľa, členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa, 
Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, kontaktné údaje, fakturačné údaje, bankové 
spojenie, údaje o platbách, údaje uvedené v účtovných dokladoch 
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov, resp. podľa príslušných právnych predpisov, 
najmä § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, orgány verejnej správy 
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13. Spotrebiteľské súťaže 

 
Právny základ : Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 
Kategórie dotknutých osôb: Účastníci súťaže 
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa bydliska/sídla, kontaktné 
údaje (mailová adresa, telefónne číslo, v relevantných prípadoch adresa účtu na sociálnej sieti), 
fotografia alebo audiovizuálny záznam výhercu s výhrou (bez biometrických údajov), údaj o nákupe 
výhercu, resp, iné údaje podľa súťažných podmienok 
Doba uchovávania osobných údajov: Počas doby, na ktorú bol udelený súhlas dotknutej osoby 
(udelený v súlade so súťažnými podmienkami), resp. do momentu jeho odvolania 
Príjemcovia osobných údajov: Sprostredkovatelia Prevádzkovateľa, reklamné a sociálne siete, 
návštevníci web stránky Prevádzkovateľa   
 

 
SPOLOČNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Miesto uchovávania osobných údajov: 
Servery prevádzkovateľa, Zariadenia poverených osôb prevádzkovateľa, Zariadenia 
sprostredkovateľov. 
 
Bezpečnostné opatrenia 
Zabezpečenie pred neoprávneným prístupom a pôsobením na os. údaje, fyzické nosiče zabezpečené 
v uzamknutých úložných priestoroch, dáta uložené v PC sú zabezpečené heslom, antivírovým 
programom a šifrovaním. Prenos údajov medzi zariadeniami návštevníkov/používateľov a webovými 
servermi prostredníctvom šifrovaných protokolov. 
 
Prenos do tretej krajiny 
Neuskutočňuje sa. 
 
PRÁVA 
V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám zákon a Nariadenie priznáva nasledovné práva: 
 
Právo na prístup: 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie 
o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje 
poskytnuté v písomnej elektronickej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.  
 
Právo na opravu: 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o 
vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo 
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie doplnili. 
 
Právo na vymazanie: 
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, 
ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo 
je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité 
právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania: 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide 
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď 
si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
 
Súhlas: 
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budeme vopred 
osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, 
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese 
Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás 
spracúvali. 
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Právo na prenosnosť údajov: 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na 
inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme 
od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
 
Právo  namietať: 
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených 
záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte 
námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   
 
Právo podať sťažnosť: 
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk.    
 
OCHRANA PRÁV DETÍ 
 
Osobné údaje detí úmyselne nespracúvame. Pokiaľ by sme sa nejakým spôsobom dozvedeli, že došlo 
z našej strany k spracúvaniu osobných údajov detí, ponecháme si ich iba v zákonom stanovených 
prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. 
 
KONTAKT 
 
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. EYEVIL s.r.o., Štefániková 28, Michalovce 071 01. 
eyevil@eyevil.sk 
 


