Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme
niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre
komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené
v našej databáze, uveďte v poznámke pri objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej
vybavení. Ubezpečujeme Vás, že v maximálnej miere dbáme na to, aby boli Vaše osobné údaje
chránené a zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami.
1.

2.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
1.1.

Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ www.teamarket.sk
Ivan Paľaga, Solivarská 27, 821 03 Bratislava, IČO: 43740961, DIČ:
1047652826, IČ DPH: SK1047652826, zapísaný v živnostenskom registri:
110-171580 (ďalej len "správca")

1.2.

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
tel.: 0949 327 651
e-mail: tea@teamarket.sk

1.3.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1.

3.

Zákonným dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky a riešenie
prípadnej reklamácie. Spracovávame Vaše meno, priezvisto, fakturačnú a
dodaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu pri platbe
prevodom, objednaný tovar a jeho cenu. Právnym dôvodom tohto spracovanie je
plnenie zmluvy. Informácie o aktuálnej ponuke, novinkách a zľavách zasielame
pomocou newslettru. Ten Vám zasielame výhradne po Vašom prihlásení sa na
odber a spracovávame len Vašu e-mailovú adresu. Právnym dôvodom tohto
spracovania je Váš súhlas, ktorý nám poskytujete pri vyplnení registračného
formulára a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

3.2.

4.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1.

5.

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie
však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento
účel spracovania). Uvedené osobné údaje za týmto účelom spracovávame po
dobu trvania záručnej doby.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1.

6.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle čl. 22 nariadenia.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov v súvislosti so službami nášho
e-shopu a to len v nevyhnutnom rozsahu sú firmy Bohemiasoft s.r.o.
(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o.
(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),
kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) a Slovenská
pošta, a.s. Nikomu ďalšiemu Vaše osobné údaje neposkytujeme.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1.

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.

6.2.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov
daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich
osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním
osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese: tea@teamarket.sk.

6.3.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené
alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u
dozorného úradu.

6.4.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov
nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je
nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.5.2018

