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Ochrana osobných údajov a cookies na webstránke spoločnosti Rapec Entertainment, s.r.o  

Vitajte na webovej stránke www.predetvaky.sk spoločnosti Rapec Entertainment, s.r.o. Nižšie v texte sa uvádzajú 
informácie o tom, ako naša spoločnosť zaobchádza s osobnými údajmi používateľov, ktorí prehliadajú 
webstránku spoločnosti a ktoré sú získané v súlade s účelom čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679. Naša spoločnosť 
považuje ochranu Vášho súkromie za dôležitú oblasť, preto budeme naše online služby tvoriť a prevádzkovať tak, 
aby bola zachovaná čo najvyššia možná miera ochrany Vášho súkromia.  

1. Webstránka 
www.predetvaky.sk (ďalej len ako „Webstránka“) 
 

2. Prevádzkovateľ   
Prevádzkovateľom osobných údajov na Webstránke je spoločnosť Rapec Entertainment, s.r.o, so sídlom 
Osiková 34 900 27 Bernolákovo, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 128079/B, IČO: 47503386 (ďalej len ako „Spoločnosť“).  

3. Kontaktné údaje 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete 
kontaktovať na e-mailovej adrese: obchodik@predetvaky.sk   
 

4. Prehlásenie 
Prehlasujeme, že spracúvame osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) 
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 
ako „Nariadenie GDPR“) a príslušné vykonávacie predpisy, a teda že: 

• budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to 
predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného 
súhlasu. 

• plníme podľa článku 13 Nariadenia GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením 
spracúvania osobných údajov. 

• umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa Zákona o 
ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. 

 
5. Rozsah spracovávaných osobných údajov  

Rozsah spracovávaných osobných údajov je nasledovný: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, 
adresa bydliska, kontaktné telefónne čísla, ip-adresa, mac adresa zariadenia, fakturačné údaje a iné 
údaje o podnikaní či spoločnosti. 
 

6. Účel spracovávaných osobných údajov 

• ponuka služieb, 

• ochrana osôb a majetku a zaistenia bezpečnosti systémov a siete, 

• plnenie uzatvorenej zmluvy, 

• plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti miezd, účtovníctva (platby za dodané služby), 

• personalizácia obsahu a uľahčenie používania Webstránky, 

• dodržiavanie podmienok používania Webstránky, 

• vymožiteľnosť všeobecných obchodných podmienok. 

 
7. Právny základ 

• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 
alebo tretej strany, 

• osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zmluva, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 

• osobitný predpis, 

• súhlas dotknutej osoby.  

http://www.predetvaky.sk/
http://www.predetvaky.sk/
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8. Zbieranie a spracúvanie Vašich osobných údajov 

Môžeme zhromažďovať obmedzené množstvo osobných údajov, ktoré Váš prehliadač sprístupní našej 
Webstránke pri jej návšteve. Tieto zaznamenávané informácie obsahujú Vašu IP adresu, typ prehliadača, 
jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej návštevy a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu 
identifikovať váš prehliadač (viac informácií v bode 14). Tieto informácie používame, aby sme lepšie 
porozumeli správaniu užívateľov, aby sme ďalej zlepšovali naše ponuky a zabránili nezákonnému 
využívaniu našej Webstránky.  
 
Osobné údaje, ktoré poskytnete, budeme používať iba na splnenie účelu, pre ktorý sme informácie 
získali. Vaše údaje nebudú použité na iné účely (napr. priamy marketing), pokiaľ sme Vás na 
to neupozornili vopred a ak je to zákonom požadované, pokiaľ na to nemáme Váš výslovný súhlas.  

 
9. Doba uchovávania osobných údajov 

Doba uchovávania osobných údajov zodpovedá lehotám stanoveným zákonom č. 395/2002 Z.z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcimi právnymi predpismi, ak 
sú súčasťou registratúrneho záznamu. Ak sa na osobné údaje nevzťahuje pôsobnosť a lehoty podľa 
vyššie uvedených právnych predpisov, doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov.  
 

10. Informačná bezpečnosť 
Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom alebo 
neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením údajov nasledovnými spôsobmi:  

• zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom), 

• zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov 
prstov), 

• zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom 
a heslom), 

• zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom), 

• zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom), 

• šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https), 

• zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a 
heslom), 

• pravidelnou aktualizáciou softvéru, 

• bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami), 

• osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v 
tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, 

• obmedzujeme prístup k Vašim osobným údajom na zamestnancov Spoločnosti, ktorí potrebujú 
mať tieto informácie na splnenie Vašej žiadosti alebo poskytovanie našich služieb.  
 

11. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 
Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín. 

 
12. Vaše práva 

Máte právo:  

• na informácie, 

• na prístup k Vašim osobným údajom, 

• na opravu Vašich osobných údajoch,  

• na výmaz Vašich osobných údajov,  

• na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,  

• na prenosnosť Vašich osobných údajov,  

• namietať spracúvania Vašich osobných údajov,  

• kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať (užívateľ môže súhlas odvolať 
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil).  
 

13. Mlčanlivosť 
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Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné 
údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých 
zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po 
skončení záväzkových vzťahov s našou Spoločnosťou.  
 

14. Cookies 

• Všeobecne ku cookies 
Cookies používame na zlepšenie kvality našich služieb, na lepšie pochopenie toho, ako 
užívatelia používajú našu Webstránku, na spočítavanie návštevníkov a získanie informácií o 
popularite nášho obsahu. Uskutočňujeme to ukladaním preferencií užívateľov do 
súborov cookies a sledovaním spôsobu správania užívateľov na našej Webstránke. Svoj 
prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky súbory cookies alebo aby ukázal, kedy sa 
súbor cookies odosiela. Niektoré funkcie alebo služby na našej Webstránke však bez cookies 
nemusia fungovať. Pokračovaním v prezeraní našej Webstránky bez zmeny nastavení cookies 
vo Vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na Vašom zariadení. Podrobnosti 
o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookies“. 

• Zásady používania súborov cookies 
Zásady používania cookies na  Webstránke informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a 
im podobných v súlade s §55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov. 

• Čo sú súbory cookies? 
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo 
mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý 
čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. jazyk, veľkosť písma 
a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte 
opätovne uvádzať. 

• Ako používame súbory cookies? 
Na našej Webstránke používame cookies v rámci služby Google Analytics a systému SCR SCRipt, 
ktoré nám pomáhajú prispôsobiť Webstránku vašim potrebám. Vaše súkromie 
je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú 
žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje 
sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely. S pomocou Google Analytics 
štatistík môžeme skúmať návštevnosť našich stránok a informácie, ktoré sú pre užívateľov 
zaujímavé a ku ktorým sa vracajú najčastejšie. Tieto súbory cookies patria do kategórie 
analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti 
jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika 
v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe. SCR SCRipt cookies 
sú zavedené v rámci systému administrácie stránok spoločnosti. Tieto cookies ukladajú 
preferencie užívateľského rozhrania. Vďaka nim Váš prehliadač dokáže rozpoznať, či máte 
funkčný Java Script, Vaše preferované nastavenia jazyka a grafické preferencie, ako napr. 
rozloženie a veľkosť. Využívanie týchto cookies Vám pomáha komfortnejšie prehliadať našu 
Webstránku.  SCR SCRipt cookies patria do kategórie funkčných. Cookies nepoužívame 
na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre vybraných 
zamestnancov Spoločnosti a oprávneného správcu našej Webstránky. 

• Ako kontrolovať súbory cookies 
Súbory cookies, ktoré používame na našej Webstránke, sú trvalé a dočasné (trvalé cookies 
ostávajú vo Vašom zariadení aj po opustení našej Webstránky, dočasné sa vymažú po ukončení 
návštevy/zavretí prehliadača). Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa 
uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom 
zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. 
Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich 
prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookies a ďalšie informácie 
o týchto súboroch nájdete aj na webovej 
lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org. Informácie o používaní 
súborov cookies v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí 
a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k Vášmu telefónu alebo tabletu. 
Po blokovaní súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať našu Webstránku, avšak 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
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niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať Vaše preferované 
nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našej Webstránky 
a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov. 

 
Zásady spracovania osobných údajov a cookies na Webstránke platia v tejto aktualizovanej verzii od 01.10.2020. 
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