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Vitajte na našej webovej stránke. Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste
nám zverili, je pre nás prioritou a chceme, aby ste sa cítili bezpečne a ste plne informovaní o osobných údajoch,
ktoré  získavame,  a aby  ste  boli  oboznámení  s  tým,  ako  ich  používame.  V  súvislosti  so  spracúvaním Vašich
osobných údajov spoločnosťou Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. ako prevádzkovateľom, sme pre Vás ako
dotknutú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“) pripravili nasledovné informácie. Tieto informácie sú Vám určené v
prípade ak ste fyzická osoba - nepodnikateľ, ale aj v prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka - odberateľa,
ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom a Váš zamestnávateľ Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre
jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky z našej strany.  

O nás
Spoločnosť Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaoberá distribúciou domácej a zahraničnej tlače priamo na
predajné miesta. 

Okrem toho prevádzkujeme internetový predaj novín a časopisov, ktorý realizujeme prostredníctvom e-shopu na
stránke  https://www.ipredplatne.sk/ a tiež  prevádzku  https://www.depo.sk/,  prostredníctvom  ktorej  si  zákazníci
môžu na doručenie tovaru kúpené online môžu vybrať jedno zo 170 výdajných miest.

Naše  ciele  sú  predovšetkým spoľahlivosť  a kvalita  nami  poskytovaných  produktov  a služieb,  zároveň  však  aj
bezpečnosť,  ktorú  vnímame aj  v oblasti  nakladania  s Vašimi  dátami.  Pre úspešné naplnenie  tohto  poslania  je
nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu dát a zároveň všetkých prostriedkov spracovania dát a tým zabezpečiť
minimalizáciu možných únikov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zároveň
v súlade s novým zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako aj medzinárodnými štandardmi a normami.

Spracúvanie osobných údajov

Predaj tovarov a poskytovanie služieb

Spracúvame  osobné  údaje  zákazníkov,  resp.  zamestnancov  zákazníkov  v  rozsahu  nevyhnutnom  na  účely
uzatvorenia  kúpnych  zmlúv,  resp.  objednávok.  Na  tieto  účely  sú  dotknuté  osoby  povinné  sprístupniť  údaje
v požadovanom rozsahu, nakoľko bez týchto údajov nemôžeme našu dodávku zrealizovať. Tieto osobné údaje sú
spracúvané na zabezpečenie plnenia zmluvy a súvisiacich činností, čo zahŕňa predaj tovaru alebo služby, dodanie
tovaru  alebo  služby  a vybavovanie  prípadných  reklamácií,  vymáhanie  pohľadávok  vzniknutých  v  súvislosti  s
dodávkou tovaru a služieb a vzájomná komunikácia medzi zmluvnými stranami. Právnym základom na spracúvanie
Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t. j.  plnenie Zmluvy a  splnenie
našich  zákonných  povinností  najmä  podľa  zákona 89/2016  Z.  z.  o  výrobe,  označovaní  a  predaji  tabakových
výrobkov. 

Reklama a marketing

Spracúvame tiež osobné údaje,  ktoré  dobrovoľne poskytujete,  napr.  pri  zadávaní dopytu,  online schôdzky,  pri
objednávaní informačných materiálov či bulletinov, alebo pri registrácii v našom internetovom obchode. 

Ak ste  súhlasili  so spracúvaním osobných údajov na účely  zasielania  informácií  o našej spoločnosti  a ponuke
našich produktov v súlade s článkom 6 ods.1 písmeno a) GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním
e-mailu alebo listu na našu spoločnosť (viď.  kontaktné údaje nižšie).  Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť
spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu.

https://www.ipredplatne.sk/
https://www.depo.sk/


Pokiaľ ste už našim zákazníkom a spracúvame Vaše údaje na účely plnenia zmluvy, alebo na účely prijatia a
spracovania Vášho dopytu alebo objednávky, je našim oprávneným záujmom rozširovať našu zákaznícku základňu
a efektívne Vám ponúkať naše produkty a služby zamerané na Vaše individuálne potreby a záujmy zasielaním
obchodných oznamov a newsletterov vlastných podobných tovarov v  súlade so zákonom č.  351/2011 Z.  z.  o
elektronických komunikáciách v platnom znení. Zasielanie takýchto obchodných oznámení môžete jednoducho a
bezplatne kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu na doleuvedenú e-mailovú adresu alebo jednoduchým klikom,
ktorý sa nachádza v texte obchodného oznámenia. 

Návšteva našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok
do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili  akékoľvek zneužitie. Právnym základom v
tomto prípade  je  čl.  6  ods.  1  písm.  f)  GDPR.  V  tomto  kontexte  je  v našom záujme,  čo sa  týka spracovania
osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu
webovú stránku.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky,
ste zmluvne zaviazaní sprístupniť nám tieto údaje.

Kategórie získavaných a spracúvaných osobných údajov 

Budeme získavať  a  spracúvať  iba Vaše bežné osobné údaje,  ako meno,  priezvisko,  adresa  trvalého pobytu,
adresa pre doručovanie, telefónne číslo a e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti (ďalej len „osobné údaje“).
Osobné údaje, ktoré by odhaľovali  Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, politické alebo filozofické
presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a iné
osobitne citlivé osobné údaje o Vás spracúvať nebudeme.  

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vo  všeobecnosti  prenášame  Vaše  údaje  na  príslušné  spoločnosti,  kde  sú  spracúvané  na  zabezpečenie
požadovanej služby a podpory.

To znamená, že informácie môžu spracúvať aj iné právne subjekty. Takéto spracúvanie je však obmedzené v
rozsahu, ktorý je potrebný na účely  definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo pokynmi
vydanými prevádzkovateľom, ktoré je iná právnická osoba, ktorá koná ako poskytovateľ služieb (sprostredkovateľ),
povinná dodržiavať.

V tejto súvislosti niekedy používame poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene (napríklad v
oblasti  doručovania  tovarov,  e-mailového marketingu,  návrhu a vývoja softvéru alebo na podporu spracovania
objednávok od zákazníkov). V týchto prípadoch sa informácie prenášajú tretím osobám, aby sa umožnilo ďalšie
spracovanie. Externí poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a kontrolovaní v pravidelných intervaloch, aby
sa zabezpečila primeraná ochrana osobných údajov.

Títo  poskytovatelia  služieb  (sprostredkovatelia)  sú  viazaní  našimi  pokynmi.  Vzhľadom na  to  podliehajú  našim
požiadavkám, ktoré zahŕňajú spracúvanie Vašich údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platným
zákonom o ochrane osobných údajov. Konkrétne sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi údajmi tak, aby
zachovali dôvernosť informácií a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako sú dohodnuté.

Prenos údajov k sprostredkovateľom sa uskutočňuje na základe čl. 28 ods. 1 GDPR.

Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.

Okrem vyššie spomínaného, máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní a
prípadne  poškodeným  tretím  stranám  bez  Vášho  výslovného  súhlasu,  ak  je  to  potrebné  na  objasnenie
nezákonného využívania našich služieb alebo na uplatnenie právnych nárokov. Takýto prevod sa však uskutoční
iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití.  Prenos Vašich údajov sa môže
uskutočniť aj, ak to prispieva k presadzovaniu podmienok používania alebo iných dohôd. Zároveň máme právnu
povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým verejným orgánom.



Prenos týchto údajov je založený na našom legitímnom záujme zabrániť zneužitiu, umožniť stíhanie trestných činov
a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad Vašimi záujmami a právami na ochranu
Vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zamýšľaný prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii a takýto prenos osobných
údajov ani nezamýšľame. V prípade takéhoto prenosu zavedieme opatrenia potrebné pre splnenie požadovaných
zákonných podmienok. Predovšetkým však budete včas informovaný o príslušných príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania 

Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  z  našej  strany  nedochádza  k  automatizovanému  rozhodovaniu  ani
profilovaniu. 

Zabezpečenie

Spoločnosť Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu
všetkých osobných údajov,  pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou,  stratou,  zničením alebo prístupom
neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na
ochranu  údajov  a  neustále  ich  vylepšujeme  v  súlade  s  technologickým  rozvojom.  Zadané  osobné  údaje  sú
šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu
naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá
lokálne,  keď navštívite  webové stránky.  Keď navštívite  webovú stránku na tom istom zariadení,  súbor cookie
naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie
našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať
na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Základné / nevyhnutné cookie súbory
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných
ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií
a objednávok.

Google Analytics - podmienky používania

Táto  webová  lokalita  využíva  službu  Google  Universal  Analytics,  webovú  analytickú  službu  poskytovanú
spoločnosťou Google,  Inc.  ("Google").  Služba Google Universal  Analytics  používa cookies,  ktoré  sú textovými
súbormi  umiestnenými  vo  Vašom  počítači,  aby  pomohli  webovej  stránke  analyzovať,  ako  užívatelia  stránky
používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane Vašej adresy IP) budú
odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.
IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný
oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom
priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene
poskytovateľa  webových  stránok  spoločnosť  Google  použije  tieto  informácie  na  účely  hodnotenia  Vášho
používania  webových  stránok,  zostavovania  prehľadov  o  činnosti  webových  stránok  pre  prevádzkovateľov
webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu
poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré
má  spoločnosť  Google.  Odmietnuť  používanie  súborov  cookie  môžete  výberom  príslušných  nastavení  v
prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových
stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory
cookie  a  adresa  IP)  stiahnutím  a  inštaláciou  doplnku  prehliadača  dostupného  na  stránke
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk .

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk


Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci  odkaz.  Na počítači  sa nastaví
súbor cookie  odmietnutia,  ktorý  zabráni  budúcemu zhromažďovaniu  Vašich údajov pri  návšteve tejto  webovej
stránky: Zakázať službu Google Analytics. - https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk .

Ďalšie  informácie  týkajúce  sa  podmienok  používania  a  ochrany  osobných  údajov  nájdete  na  stránke
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html  alebo  na  stránke  https://www.google.de/intl/en_uk/policies  /.
Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila
anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

Štandardné doby na vymazanie údajov

Legislatíva  definovala  lehoty  a  povinnosti  uchovávania  údajov.  Na  konci  týchto  lehôt  budú  príslušné  údaje
pravidelne vymazané. Údaje, na ktoré sa nevzťahujú uvedené lehoty uchovania a povinnosti, sa odstránia alebo
anonymizujú hneď, ako už nebudú platiť účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ
toto  vyhlásenie  o  ochrane  osobných  údajov  neobsahuje  iné  osobitné  ustanovenia  pre  ukladanie  údajov,
uchovávame všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, pokiaľ sú požadované na vyššie uvedené účely, na ktoré boli
zhromaždené.

Ďalšie používanie údajov a ich vymazávanie

Akékoľvek  ďalšie  spracovanie  alebo  používanie  Vašich  osobných  údajov  sa  zvyčajne  vykoná  len  v  rozsahu
povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili  so spracovaním údajov alebo použitím dát. V
prípade ďalšieho spracovania na iné účely ako tie, na ktoré boli  údaje pôvodne zhromaždené, Vás budeme o
ďalšom použití informovať  a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracovaním.

Identifikácia a stíhanie zneužitia

Všetky  informácie  na  identifikáciu  a  stíhanie  zneužitia,  najmä  Vašu  IP  adresu,  uchováme  maximálne  7  dní.
Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Dôvodom záujmu o uchovávanie Vašich údajov
počas 7 dní je zabezpečiť fungovanie našich webových stránok a podnikanie uskutočňované prostredníctvom tejto
webovej stránky a zabrániť kybernetickým útokom. V prípade potreby môžeme použiť anonymné informácie na
prispôsobenie návrhu našich webových stránok potrebám používateľov.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov 

Právo na prístup

Na požiadanie  máte  právo  od  nás  získať  informácie  o  osobných  údajoch,  ktoré  sa  Vás  týkajú  a  ktoré  sme
spracovali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na
nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu

Máte právo požadovať,  aby sme bez zbytočného odkladu opravili  akékoľvek nepresnosti  vo Vašich osobných
údajoch, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Na tento účel kontaktujte nižšie uvedenú adresu.

Právo na vymazanie

Ak máte  platné  právne  dôvody  vymedzené  v  čl.  17  GDPR,  máte  právo  na  okamžité  vymazanie  ("právo  byť
zabudnutý")  osobných údajov,  ktoré  sa Vás týkajú.  Medzi  tieto  právne dôvody patrí:  osobné údaje  už nie  sú
potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody
na spracúvanie; dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na
spracúvanie - neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie
uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak sú splnené kritériá definované v čl.  18 GDPR, máte právo na obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v
predchádzajúcom článku GDPR. Podľa tohto článku sa môže požadovať obmedzenie spracúvania, najmä ak je

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk


spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba sa bráni vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie
ich používania, alebo ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, ak nie je jasné, či
náš legitímny záujem prevyšuje záujem dotknutej osoby. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú
kontaktnú adresu.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos dát, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že spracúvanie je založené na
súhlase  alebo  zmluve  a  je  vykonávané  automatizovanými  prostriedkami.  Ak  chcete  uplatniť  svoje  právo,
kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na námietku

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej
situácie.  Budeme upúšťať  od  spracúvania  Vašich  osobných  údajov,  pokiaľ  nemôžeme preukázať  presvedčivé
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom
spracúvania  preukazovanie,  uplatňovanie  a obhajovanie  právnych  nárokov.  Ak  chcete  uplatniť  svoje  právo,
kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali,  je nezákonné alebo
neprípustné,  máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na
adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00  +421/2/3231 3220.
 
Akékoľvek  otázky  týkajúce  sa  spracúvania  Vašich  osobných  údajov,  žiadostí  o informácie  a uplatnenie  práv
dotknutých osôb alebo sťažností adresujte na nižšie uvedenú adresu spoločnosti (prevádzkovateľa).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Mediaprint Kapa – Pressegross, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, SR
Zápis v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2503/B
IČO: 35 792 281
E-mail: sekretariat@mpkapa.eu

V Bratislave, 25.05.2018

http://www.dataprotection.gov.sk/
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