
Poučenie o ochrane osobných údajov – Profi Press s.r.o., IČO 27098508 

 

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Profi Press s.r.o. a Profi Press SK, s.r.o, IČO 45348723  je 

realizovaná v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

 

Totožnosť správcu:  

Profi Press s.r.o., IČO 27098508, so sídlom Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2, Česká republika 

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:  

email: marie.andrsova@profipress.cz  

tel: +420 607526645 

 

Zdroj osobných údajov: 

Spracovávané osobné údaje boli správcovi poskytnuté účastníkom v súvislosti s uzatvorením zmluvy o 

predplatnom, využitím služieb e-shopu, uverejnením inzercie či poskytnutím akejkoľvek ďalšej služby. Správca 

ďalej spracováva údaje dostupné z verejne prístupných zdrojov (pozri napr. obchodný, živnostenský alebo 

konkurzný register), či získané na základe osobitného právneho predpisu od tretích strán. 

 

Účely spracovania: 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, bez ktorej by sme neboli schopní realizovať požadované 

služby či predaj výrobkov a tovaru. Niektoré údaje spracovávame, pretože sme podľa právnych predpisov povinní 

ich zisťovať a zhromažďovať. 

 

Ponúkanie obchodu a služieb správcom – spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Ako správca máme oprávnený záujem na tom, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty a služby. Právne 

predpisy nám dovoľujú Vaše osobné údaje s týmto zámerom spracovať a oslovovať Vás bez nutnosti na to 

udeľovať zvláštny súhlas. Ide najmä o osobné údaje povinne uvádzané na daňových dokladoch. 

 

Doba uloženia osobných údajov: 

Správca ukladá osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom po dobu určenú platnými daňovými 

zákonmi, najmä Zákonom o daniach z príjmov a Zákonom o dani z pridanej hodnoty (skartačné lehoty). 

 

Použité postupy, význam a zhromažďovanie dát za účelom ponúkania obchodu a služieb: 

Dáta zhromažďujeme v súlade s platnými nariadeniami za účelom následného ponúkania obchodu a služieb 

správcom. Takáto ponuka produktov môže byť vykonávaná formou komerčnej komunikácie, a to vrátane 

zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom. K 

tomuto spôsobu máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. 

Spoločnosť Profi Press s.r.o. ako správca osobných údajov neposkytne tieto údaje tretím osobám. 

Správca má právo poveriť spracovaním osobných údajov spracovateľa, ktorý so správcom uzavrel 

spracovateľskú zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov. 

mailto:marie.andrsova@profipress.cz


Aké máte práva súvisiace so spracovaním osobných údajov? 

 

• Právo vzniesť námietku 

Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely ponúkania 

výrobkov, tovaru a služieb. Pokiaľ vznesiete námietku, nebudú už osobné údaje na tento účel spracované. 

 

• Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo získať od správcu potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú správcom spracované. Ak sú 

Vaše osobné údaje spracované, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o: 

- účeloch spracovania; 

- kategóriách dotknutých osobných údajov; 

- príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; 

- dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené 

- právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; 

- právo podať sťažnosť na dozornom úrade; 

- právo získať všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov; 

Správca Vám na vyžiadanie poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. 

 

• Právo na opravu 

Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S 

prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím 

dodatočného vyhlásenia. 

 

 Právo na výmaz 

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ je daný 

jeden z týchto dôvodov: 

1.osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované 

2.osobné údaje boli spracované protiprávne 

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná zákonná výnimka, kedy je spracovanie osobných údajov nevyhnutné 

pre: 

1. splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, 

ktoré sa na správcu vzťahuje 

2.pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

Ako môžete uplatniť svoje práva? 

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov uplatniť 

kontaktovaním správcu na poštovej adrese: Profi Press s.r.o., IČO 27098508, so sídlom Jana Masaryka 

2559/56b, Praha 2, Česká republika 

 

• Právo podať sťažnosť 

Ohľadom činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to: 



- písomne na poštovú adresu správcu Profi Press s.r.o., IČO 27098508, so sídlom Jana Masaryka 2559/56b, 

Praha 2, Česká republika 

- e-mailom na adresu marie.andrsova@profipress.cz, telefonicky na tel. 277001651,607526645,  

- osobne na sídle správcu. 

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade alebo ak je to potrebné 

na vybavenie, správca vyzve na doplnenie v stanovenej lehote.  Ak nebude sťažnosť doplnená, nebude môcť byť 

vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej 

doplnení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu. 

 

Na postup správcu možno tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7, Česká republika. 

 

Cookies 

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na 

Vaše zariadenie. 

 Čo sú cookies? 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v 

okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú Vaše preferencie a 

úkony, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie 

preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú. 

 

Aké cookies používame? 

 
 

Funkcia Názov cookie Doména Doba Popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ga .profipress.cz 2 roky ID používané na identifikáciu 

užívateľov  

 

_gat_UA-97851824-1 

 

.profipress.cz 

 

1 minúta 
Súbor cookie Google 
Analytics na zníženie 
rýchlosti požiadavky 

 

_gid 

 

.profipress.cz 

 

1 deň 
ID používané k identifikácii 
užívateľov po dobu 24 
hodín po poslednej aktivite 

 

CONSENT 

 

.google.com/google.

cz 

 

2 roky 

 

Nástroj pre sledovanie 

súhlasu so súbprmi Google 

Cookies 

 

GMAIL_RTT 

 

.google.com 

 

Session 
Súbor cookie, ktorý sa týka 

služiebGoogle (jako sú Mapy 

Google alebo Gmail). 



 

 

 

 

 
Analytické 

 

 

 

HSID 

 

 

 

.google.com/google.

cz 

 

 

 

2 roky 

 
Sťahuje určité nástroje 
Google a ukladá 
predvoľby, napríklad počet 
výsledkov vyhľadávania na 
stránku alebo aktiváciu 
filtra Bezpečné 
vyhľadávanie. Upraví 
reklamy, ktoré sa 
zobrazujú vo vyhľadávaní 
Google. 

 

 
NID 

 

 
.google.com/google.

cz 

 

 
6 mesiacov 

 
Tieto súbory cookie sa 
používajú na 
zhromažďovanie štatistík 
webových stránok a 
sledovanie miery konverzie 
a personalizácie reklám 
Google 

OTZ www.google.com 17 dni Súhrnná analýza návštevníkov 

webu 

S .google.com Session  

 

 

 

 

Technické 

wordpress_test_cookie .profipress.cz Session Testuje, či prehliadač prijíma 

cookies 

cookieconsent_status .profipress.cz 1 rok Ukladá nastavenie cookies pre 

tento web 

cookieconsent_status_ana .profipress.cz 1 rok Ukladá nastavenie cookies pre 

tento web 

cookieconsent_status_mar .profipress.cz 1 rok Ukladá nastavenie cookies pre 

tento web 

cookieconsent_status_tech .profipress.cz 1 rok Ukladá nastavenie cookies pre 

tento web 

 

 

... 

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané na iný účel, než je uvedené v tejto tabuľke. 

 

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov 

súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho 

webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie iba niektorých súborov cookie. 

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich 

webových stránkach: 

http://www.google.com/


 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Android 

 

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/ 

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o cookies a ich širšom využití, použite, prosím, nižšie uvedené odkazy: 

Onebit: https://www.onehelp.cz/onebit/kb/sk/privacy-policy 

Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Google: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov 

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/ 

Seznam.cz: Behaviorálna reklama 

Microsoft Cookies sprievodca: http://support.microsoft.com/gp/cookies/sk (SK) http://www.aboutcookies.org/ (EN) 

 


