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SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Bioalis International s.r.o., so sídlom Dobřív 398, 338 44 

Dobřív, IČO 06794696, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 

číslo: 35801 (ďalej iba „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018, Zákon o ochrane osobných 

údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zhromažďovala a spracovávala tieto 

osobné údaje: 

– identifikačné údaje 

– kontaktné údaje 

– informácie o požadovanom produkte 

– vzájomnú písomnú komunikáciu 

– a ďalšie údaje, ak to vami používané aplikácie povolia (napr. internetový prehliedač). 

 

2. Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie o požadovanom výrobku, vzájomná písomná 

komunikácia a ďalšie údaje poskytnuté internetovým prehliadačom alebo vami používanými 

aplikáciami je nutné zapracovať za účelom úspešnej realizácie vašej objednávky a skvalitnenia 

Správcových služieb v ďalšom období (napr. pri tvorbe marketingovej stratégie). 

Tieto údaje budú správcom spracované po dobu 10 rokov od zániku posledného zmluvného 

vzťahu medzi poskytovateľom osobných údajov a Správcom alebo do doby, pokiaľ nebol 

odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

3. S vyššie uvedením spracovaním dávate svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek vziať 

späť a to napr. zaslaním emailu alebo dopisom na kontaktné údaje spoločnosti Bioalis 

International, s.r.o. (Dobřív 398, 338 44 Dobřív). 

 

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje sú však potrebné pre poskytnutie 

požadovaného výrobku. 

Medzi tieto osobné údaje patria: identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie o 

požadovanom výrobku, vzájomná písomná komunikácia. 
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5. Ako Správca spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri uzavretí kúpnej zmluvy, pri 

založení zákazníckeho účtu alebo pri prihlásení k odberu marketingových aktivít. 

Na základe vášho dobrovoľného súhlasu alebo nastavenia povolení používaných aplikácií 

môžeme spracovať aj ďalšie údaje (napr. z internetového prehliadača). 

 

6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu 

spracovávať aj týto spracovatelia: 

a. Poskytovateľ softwaru pre Avente s.r.o. 

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však 

v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva. 

Osobné údaje môžu byť odovzdané aj dodávateľom služieb, ktoré zaisťujú pre Správcu prepravu 

produktov alebo rozosielanie marketingových informácií. 

Všetky osoby, ktoré s týmito osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich 

pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou 

povinnosťou mlčanlivosti. 

 

7. Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo: 

– vziať súhlas kedykoľvek naspäť 

– požadovať od nás informáciu, ako vaše osobné údaje spracúvame 

– požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov 

– nechať údaje aktualizovať alebo opraviť 

– požiadať nás o výmaz týchto osobných údajov 

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností, ktoré súvisia so spracovaním osobných 

údajov, obrátiť sa na nás alebo Úrad pre ochranu osobných údajov. 

 


