
Ochrana osobných údajov 
 

Užívateľ vyplnením formulára “Kontakty za účelom posielania noviniek, tipov a informácií z 

oblasti gastronómie”  dáva súhlas spoločnosti GST Consulting s.r.o. Kalinčiakova 26, 90028 Ivanka 

pri Dunaji (ďalej prevádzkovateľ webstránky www.gastroonline.sk) na spracovanie osobných údajov a 

to:  

Meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, názov a adresa gastro-prevádzky. 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane bez súhlasu užívateľa. 

Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných 

produktov či služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo 

rozsah nutný na predaj objednaných produktov či služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie 

sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. 

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a 

pravdivé a dáva svoj súhlas - v súlade s aktuálne platnou politikou týkajúcou sa ochrany osobných 

údajov a ich bezpečnosti (ďalej len „politika ochrany osobných údajov“, resp. „Zákon o ochrane 

osobných údajov") - so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov 

prevádzkovateľom a ich použitím na účely vzájomnej komunikácie (odber noviniek/tzv. newsletter), 

objednania produktov či služieb a ďalšie úkony s tým spojené (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a 

pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, 

zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms).  

Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do 

jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je 

účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. 

 

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane 

osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu 

osobných údajov. Spoločnosť GST Consulting sro zbiera osobné informácie len v rozsahu uvedenom 

v tejto politike ochrany osobných údajov a používa vhodnú bezpečnostnú techniku na zaistenie 

bezpečnosti, integrity a ochrany všetkých osobných údajov, spôsobom, ktorý pokladá za vhodný a 

dostatočný. 

Užívateľ má právo podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom 

a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vyžadovať potvrdenie, či sú osobné 

údaje o nej spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov ako aj 

o zdroji, z ktorého sa jeho osobné údaje získali, právo na oznámenie zoznamu spracúvaných osobných 

údajov, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, právo na likvidáciu jej osobných údajov keď sa účel ich spracúvania skončil alebo ak boli 

spracúvané v rozpore so zákonom, právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania 

súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 

 


