Ochrana osobných údajov
A. Vymedzenie pojmov
Koncový spotrebiteľ – podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar
od predajcu pre účely konečnej spotreby, nie pre účely ďalšieho predaja,
Predajca – spoločnosť DART, spol. s r.o., so sídlom na Areál Istrochem Vajnorská 108, 831 04
Bratislava, IČO: 31321429, DIČ: 2020339453, IČ DPH: SK2020339453, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 2606/B, tel.: +421911344698, e-mail:
obchod@dart-sro.sk, predajca tovaru.
B. Ochrana osobných údajov
1. Koncový spotrebiteľ výslovne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov udeľuje predajcovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov
uvedených pri plnení podľa týchto všeobecných podmienok, ako i všetkých ďalších osobných údajov,
ktoré mu budú poskytnuté počas trvania právneho vzťahu podľa týchto podmienok.
2. Koncový spotrebiteľ súhlasí s tým, že predajca bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely
vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona (ďalej len
„evidencia“), pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a
oprávnených záujmov predajcu.
3. Koncový spotrebiteľ súhlasí s tým, že predajca môže jeho osobné údaje poskytnúť v súlade s
účelom podľa bodu 2 tohto článku i tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo
spolupracovať pri výkone činností podľa bodu 2 tohto článku.
4. Súhlas koncového spotrebiteľa podľa tohto článku je platný počas trvania právneho vzťahu a po
skončení tohto právneho vzťahu i po dobu, počas ktorej je predajca povinný v evidencii viesť osobné
údaje o koncovom spotrebiteľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností
predajcu alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.
Koncový spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov svojím podpisom na vyplnenej
objednávke alebo zaslaním objednávky e-mailom, prípadne zaslaním objednávky cez webový portál –
webstránka resp. e-shop.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so
zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje fyzických a právnických osôb budú spracovávané v nižšie uvedených rozsahoch a len
pre nasledujúce účely a to na základe predošlého súhlasu:
1)Nákup tovaru a služieb v rámci e-shopu na stránke www.registracne-pokladnice.sk
-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ,
Štát)
-Poštová (dodacia) adresa (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo

2)Prevzatie zariadenia na záručnú, pozáručnú alebo inú opravu, konfiguráciu zariadenia prípadne
jeho nastavenia podľa dohodnutých požiadaviek. Archivácia údajov z registračnej pokladnice za
účelom ich neskoršieho poskytnutia právnickej alebo fyzickej osobe v prípade potreby pri poškodení
registračnej pokladnice, fiškálnej tlačiarne alebo fiškálnej pamäte.
-Obchodné meno (Názov spoločnosti), meno, priezvisko, telefónne číslo, (elektronický obsah
prevádzkovej a externej pamäte, obsah fiškálnej pamäťe z registračnej pokladnice alebo fiškálnej
tlačiarne)

3)Spracovanie žiadosti pre účely sprostredkovania služby samostatného platobného terminálu alebo
jeho kombinácie s registračnou pokladnicou alebo fiškálnou tlačiarňou.
-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ,
Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo
-Rodné číslo, trvalé bydlisko, národnosť, štatna príslušnosť, pohlavie, miesto narodenia, krajina
trvalého pobytu, doklad a typ dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu
totožnosti štatutárnych orgánov, konateľov a spoločníkov právnickej osoby,
-Bankový účet/IBAN, výpis z účtu alebo zmluva o založení účtu fyzickej alebo právnickej osoby
-Adresa prevádzky fyzickej alebo právnickej osoby (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
4)Spracovanie cenovej ponuky na poskytované služby a tovar formou emailovej a telefonickej
komunikácie.
-Obchodné meno (Názov spoločnosti), IČO, DIČ, IČDPH, adresa sídla spoločnosti (Mesto, Ulica, PSČ,
Štát)
-Poštová (dodacia) adresa (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Adresa prevádzky fyzickej alebo právnickej osoby (Mesto, Ulica, PSČ, Štát)
-Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo
Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom naplnenia zmluvy (dodávky tovaru a služby) a
sú uchovávané po dobu platnosti zmluvy.
Osobné údaje nebudú poskytované krajinám tretej strany a môžu byť ďaľej poskytované tretej strane
(prepravnej spoločnosti, dodávateľovi objednanej služby alebo tovaru).
Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.
V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov prosím zašlite písomnú požiadavku na
kontaktnú emailovu adresu "obchod@dart-sro.sk".
Ďakujeme za pochopenie.
DART,spol. s.r.o., prevádzkovateľ e-shopu www.registracne-pokladnice.sk a certifikovaná servisná
organizácia.

