
Prevádzkovateľ:

Martin Bomba - FOTO A GRAFICKÝ ATELIÉR, 91708 Trnava, Šafárikova 2836/3, IČO: 
45957134

Prehlásenie:
poskytujem za účelom transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie pre dotknuté 

osoby.

Právny rámec:
Vo veci spracovaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia 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 (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre:
1. Príjimanú elektronickú poštu, formuláre
2. Účtovné doklady
3. Marketingové nástroje a webové aplikácie (cookies), analytické nástroje (IP ADRESA)

1. Príjimaná elektronická pošta, formuláre
A. Účel spracúvania osobných údajov: elektronická pošta, formulár

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania
odpovede na položenú otázku, dopyt, cenovú ponuku, technické špecifikácie

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, telefónne alebo mobilné číslo

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní, poskytovatel hostingovýc služieb

B. Lehoty a časové obdobie na vymazanie osobných údajov
maximálne 3 mesiace - pri dopyte pri cenovej ponuke,  (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych 
nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy).

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.  Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  Ak doktnutá osobá 
dá súhlas  predtým musí byť  o tejto skutočnosti informovaná.



C. Dotknuté osoby si môžu uplatniť nasledovné práva:
A. Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
B. Právo opraviť svoje osobné údaje 
C. Právo na vymazanie osobných údajov 
D. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
E. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
F.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
G. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
H. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií - Prijímateľ a spracovávateľ osobných údajov má právo si 
overiť pravosť - za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Martin Bomba - FOTO A GRAFICKÝ ATELIÉR, 91708 Trnava, Šafárikova 2836/3, IČO: 45957134
prijal všetky primerané  organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných a aby sa 
znížilo riziko ich zneužitia. 

V zmysle povinnosti podľa článku 34 Nariadenia  - ako dotknutým osobám oznamujem:

Ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ poruším ochranu vašich osobných údajov a táto skutočnosť povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb - túto skutočnosť ihneď oznámim Vám ako doktnutej osobe. 
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. 

Tieto zásady aktualizujem a vždy umiestnime na webstránke.  V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene 
týchto zásad, alebo v prípade, kedy mi to tak uloží zákon, budem Vás informovať vopred. Tieto zásady si vo vlastnom 
záujme starostlivo prečítajte a pri ďalšej komunikácii so mnou, resp. používaní mojej webstránky tieto zásady 
pravidelne kontrolovali.

V prípade stažností alebo porušenia môžete kontaktovať aj 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.

2. Účtovné doklady
A. Účel spracúvania osobných údajov: v Evidencii účtovných a daňových dokladov
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a
agendy spojenej s jej spracovaním

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného
pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov v zneníneskorších predpisov

Kategórie príjemcov: daňový úrad a subjekty, ktorým
osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, účotvné firmy 

B. Lehoty a časové obdobie na vymazanie osobných údajov
10 rokov - účtovné doklady

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.  Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  Ak doktnutá osobá 
dá súhlas,  predtým musí byť  o tejto skutočnosti informovaná.

C. Dotknuté osoby si môžu uplatniť nasledovné práva:



A. Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
B. Právo opraviť svoje osobné údaje 
C. Právo na vymazanie osobných údajov 
D. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
E. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
F.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
G. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
H. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií - Prijímateľ a spracovávateľ osobných údajov má právo si 
overiť pravosť - za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Martin Bomba - FOTO A GRAFICKÝ ATELIÉR, 91708 Trnava, Šafárikova 2836/3, IČO: 45957134
prijal všetky primerané  organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných a aby sa 
znížilo riziko ich zneužitia. 

V zmysle povinnosti podľa článku 34 Nariadenia  - ako dotknutým osobám oznamujem:

Ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ poruším ochranu vašich osobných údajov a táto skutočnosť povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb - túto skutočnosť ihneď oznámim Vám ako doktnutej osobe. 
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. 

Tieto zásady aktualizujem a vždy umiestnim na webstránke.  V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto 
zásad, alebo v prípade, kedy mi to tak uloží zákon, budem Vás informovať vopred. Tieto zásady si vo vlastnom 
záujme starostlivo prečítajte a pri ďalšej komunikácii so mnou, resp. používaní mojej webstránky tieto zásady 
pravidelne kontrolovali.

V prípade stažností alebo porušenia môžete kontaktovať aj 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.

3. Marketingocé nástroje a webové aplikácie (cookies), 
analytické nástroje (IP ADRESA)
A. Účel spracúvania osobných údajov: Meranie reklamy, analytické nástroje, webové 
aplikácie, COOKIE
Personalizované reklamy a obsah, meranie reklamy a obsahu, štatistiky cieľových skupín
Cookie textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené weby. Webu umožňuje zapamätať si informácie o 
vašej návšteve, čo môže uľahčiť jeho opätovné navštevovanie a zvýšiť pre vás jeho užitočnosť.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - návštevníci webu, zmluvný klienti - vykonávanie služieb a meranie 
návštevnosti webov mojich klientov (ako sprostredkovaný prístup do analytických nástrojov registrovaných pod 
zákazníkovým kontom. Tieto služby sú služby tretích strán - spoločnosti čo takéto služby poskytujú - Google Analytics)

Zoznam osobných údajov: IP adresa, cookies, uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení

Spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia a to: súbory 
cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia. Môžu byť uchovávané - používané a zdieľané s dodávateľmi 
tretích strán. Tieto informácie môžu byť tiež používané konkrétne týmto webom.

Kategórie príjemcov: Martin Bomba - FOTO A GRAFICKÝ ATELIÉR, 91708 Trnava, Šafárikova 2836/3, IČO: 
45957134, spoločnosť tretích strán -  Google (aplikácia Google Analytics)

B. Lehoty a časové obdobie na vymazanie osobných údajov
Pri vykonávaní a meraní a analýze dát na čas dohdnutí s klientom, cookies - bližšie informácie na URL adrese  https://
policies.google.com/technologies/cookies

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.  Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  Ak doktnutá osobá 
dá súhlas, predtým musí byť  o tejto skutočnosti informovaná.



C. Dotknuté osoby si môžu uplatniť nasledovné práva:

A. Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
B. Právo opraviť svoje osobné údaje 
C. Právo na vymazanie osobných údajov 
D. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
E. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
F.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
G. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
H. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií - Prijímateľ a spracovávateľ osobných údajov má právo si 
overiť pravosť - za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Martin Bomba - FOTO A GRAFICKÝ ATELIÉR, 91708 Trnava, Šafárikova 2836/3, IČO: 45957134
prijal všetky primerané  organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných a aby sa 
znížilo riziko ich zneužitia. 

V zmysle povinnosti podľa článku 34 Nariadenia  - ako dotknutým osobám oznamujem:

Ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ poruším ochranu vašich osobných údajov a táto skutočnosť povedie 
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb - túto skutočnosť ihneď oznámim Vám ako doktnutej osobe. 
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. 

Tieto zásady aktualizujem a vždy umiestnim na webstránke.  V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto 
zásad, alebo v prípade, kedy mi to tak uloží zákon, budem Vás informovať vopred. Tieto zásady si vo vlastnom záujme 
starostlivo prečítajte a pri ďalšej komunikácii so mnou, resp. používaní mojej webstránky tieto zásady pravidelne 
kontrolovali.

V prípade stažností alebo porušenia môžete kontaktovať aj 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.


