
 

 

POUČENIE PRE WEB NÁVŠTEVNÍKA  

 
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa  § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov  

 

1. Spracovanie osobných údajov  :  

Obchodné meno: TTDENT s.r.o. 

Sídlo: Andreja Žarnova 13, Trnava 917 02 

IČO: 50 336 347 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, odd.: Sro, vložka č. 37831/T 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 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, (ďalej len GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V súlade s článkom 13 GDPR na účely spracovania osobných údajov informujeme o nasledovných 

informáciách. 

2. Dotknutá osoba   :   návštevník, záujemca o web informácie 

3. Účely spracúvania  : 

 
Vaše osobné údaje budú spracovávané na tieto účely a v súlade s právnym základom, ako je 
uvedené nižšie: 

ÚCEL PRÁVNY ZÁKLAD 

Záujem  o web informácie a kontakt Súhlas   

Komunikácia a objednávací systém Súhlas   

Dopyt, podnet a všeobecná komunikácia Súhlas 

Správa web stránky Oprávnený záujem prevádzkovateľa  pre 

poskytovanie kvalitných informácií a správu web 
stránky, marketingové účely 

 

4. Kategória osobných údajov : 

Kategória osobných údajov    Bežné osobné údaje : 
- meno, priezvisko titul,  
- e-mailova adresa,  
- adresa trvalý, prechodný pobyt  
- IP adresa  

 
 

5. Príjemcovia osobných údajov : 

Príjemcovia sú :  
                        interní zamestnanci, ktorí konajú v našom mene a pomáhajú prevádzkovateľovi pri 
                        riadení aktivít pre dosiahnutie určeného účelu   
                      a 
                       poskytovatelia ktorí konajú v našom mene a pomáhajú nám pri riadení našich aktivít                                                                                                
( viď bod 3.). 
 



 

   
6. Doba uchovávania osobných údajov :  

Vaše údaje získané prostredníctvom kontaktných web formulárov a vyplnených informácií ako aj IP 
adresy  sú uchovávané na základe udeleného súhlasu až do Vášho prípadného odvolania. 

Ostatné zozbierané osobné údaje  - všeobecná komunikácia sa uchováva tak dlho ako je to potrebné 
na splnenie účelov, akonáhle sa stanú nepotrebnými odstránia sa. 

 

7. Prenos osobných údajov :   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 

 

8. Práva dotknutých osôb : 

 

  V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva: . 

- právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov;  

- právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo získať  

  obmedzenie na spracúvanie Vašich osobných údajov;  

- právo  na  vymazanie  Vašich  osobných  údajov  v  prípadoch,  keď  sú  Vaše  osobné 

  údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako  

  jedna zo strán, a našich oprávnených záujmov;  

- právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na  

  základe Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán;  

- právo  namietať  z  dôvodov  týkajúcich  sa  Vašej  konkrétnej  situácie,  spracúvania   

  Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe  

  našich oprávnených záujmov.. 

 

9. Prostriedky na uplatnenie práv : 

Vaše kontaktné údaje, podnety prosím zašlite : 

Mail : ttpacakclinic@gmail.com  

 

10. Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov :  

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov buď v členskom štáte svojho obvyklého 

pobytu, mieste výkonu práce, alebo v mieste údajného porušenia GDPR. 

 


