
Ochrana osobných údajov 

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len 
„GDPR“)  

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Údaje prevádzkovateľa:    

Obchodné meno: BANCHEM, s.r.o.  

Sídlo:   Rybný trh 332/9, 929 01  Dunajská Streda 

IČO:    36 227 901  

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl.č. 
11027/T 

Zastúpená: Ing. Pavel Banák, konateľ 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Kovářová 

Emailová adresa: kovarovak@banchem.sk 

Telefonický kontakt:+421915813067 

(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) 

 

Dotknutá osoba: 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva. 

1. V prípade využitia služieb nákupu cez eshop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany  dohodli, že 

kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi 

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, 

mailovú adresu, číslo bežného účtu (predaj cez platobnú bránu eshopu). Dotknutá osoba 

poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho 

povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia 

Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a 

preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania 

týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia 

dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej 

pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode http://eshop.banchem.sk/. 

Dotknutá  osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje 

sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý/á dôsledkov uvedenia úmyselne 

nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako 

trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na 

http://eshop.banchem.sk/


webovej stránke Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je 

plnenie kúpnej zmluvy. 

2. Dotknutá osoba zaslaním objednávky Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne 

prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v rámci predzmluvných 

vuzťahov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú 

uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru 

a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. 

V prípade, že dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, právnym základom spracúvaných osobných 

údajov nebude súhlas ale plnenie kúpnej zmluvy.  Dotknutá osoba  zároveň čestne prehlasuje, 

že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy 

je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti 

a záväzkov z nej vyplývajúcich. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené 

do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja Prevádzkovateľ spracúva za účelom 

evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných 

dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru.  

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby  zaobchádzať a 

nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a 

GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby  len po dobu nevyhnutnú na 

splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania s prihliadnutím na 

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa,  a to 

načas záručnej doby podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa.   

4. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje 

priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu prevádzkovateľa po svojom 

prihlásení v menu „Môj účet". Dotknutá osoba, ktorá dala súhlas so spracúvaním jej osobných 

údajov pre účel registrácie na stránke http://eshop.banchem.sk/, je oprávnená tento súhlas 

kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu bude tento vymazaný. 

5. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je 

to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na 

vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie 

osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení 

povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti 

s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú 

http://eshop.banchem.sk/


a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov 

a zabezpečiť ochranu  práv dotknutých osôb.  

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať 

osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 

neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude 

obchádzať. 

 

 


