
 
 

 

 

 
 

Ochrana osobných údajov 
 

 
1. Všeobecné ustanovenia 

Lovinterier, s.r.o., Robotnícka 97/40, 905 01 Senica, Slovenská republika, Zapísaný v OR Okresnúho súdu 
Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21478/T, IČO: 44004508, IČ DPH: SK2022597126 (ďalej len „Lovinterier“), 
rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá nám poskytla/poskytne kontaktné údaje 
počas výstav či iných stretnutí, alebo použije našu internetovú stránku, www.lovinterier.com/sk. Spoločnosť 
Lovinterier ako správca zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje výlučne v súlade s príslušnými 
predpismi a platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
 
Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám 
sprostredkujete. Údaje spracovávame en v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.  
 

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov 
Spoločnosť Lovinterier zbiera len tie osobné údaje, ktoré ste jej poskytli počas stretnutí formou vizitiek či 
vyplnením formulára na web stránke.  
 
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich 
neprevedieme nad rámce obmedzení právnych predpisov. 
 
Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na marketingové činnosti 
(posielanie direct mailov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a vo 
vyhľadávaní Google), remarketing, či na evidenciu našich klientov. Tieto údaje sú pre nás potrebné na 
poskytnutie informácií o nových produktoch, účasti na výstavách, či iných pripravovaných podujatiach 
a akciách spoločnosti Lovinterier.  
 
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Výnimku tvoria prípady, ak je poskytnutie údajov 
vyžiadané súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.  
 

3. Aké osobné údaje spracovávame 
Spoločnosť Lovinterier spracováva osobné údaje v závislosti na poskytovaných službách a produktoch. Ide 
predovšetkým tieto osobné údaje: 

 Meno a priezvisko 

 Pohlavie 

 E-mailová adresa 

 Telefónne číslo 

 Poštová adresa 

 V prípade fakturácii, fakturačné údaje (názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ) 
Podľa druhu služieb, ktoré využívate, získame aj ďalšie údaje ako: 

 IP adresy 

 Iné online identifikátory 
 

4. Podmienky spracovania osobných údajov bez Vášho súhlasu 
V niektorých situáciách nepotrebujeme súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Táto situácia môže 
nastať v nasledujúcich prípadoch: 

 Vaše osobné údaje spracovávame na základe účelu plnenia zmluvy, keď si u nás objednáte tovar. 

 V prípadoch, keď nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis. 

 V prípade ak je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, napr. zaistenia bezpečnosti 
našich webových stránok. 
         



 
 

 

 

 

5. Bezpečnosť a prístup k osobným údajom 
Spoločnosť Lovinterier, ako správca, uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú 
oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Naše opatrenia zamedzujú úniku osobných údajov, ktoré 
získame a spracúvame. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.   
 

6. Informácia o Spracovateľoch 
K Vašim osobným údajom majú prístup nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov 
a mailingových služieb. Ide o subjekty, ktoré sú zmluvne viazané a garantujú splnenie požiadaviek na 
základe platných právnych predpisov.  
  

7. Vaše návrhy / pripomienky. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov 
Spoločnosť Lovinterier zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom 
alebo ak ich už nebude potrebovať.  
 
Kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek zrušiť spracovanie alebo 
využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek 
iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošite nám e-mail alebo list na adresu: 
Lovinterier, s.r.o., Robotnícka 97/40, 905 01 Senica, Slovenská republika, alebo e-mail: 
lovinterier@lovinterier.sk. Zrušiť zasielanie e-mailov môžete aj prostredníctvom tlačidla „Odhlásiť sa,“ ktoré 
je súčasťou každého informačného mailu.  
 
Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, 
aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom. 
 
Týmto Vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu 
potrebnom na plnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis. 
 

8. Sociálna sieť Facebook – nadobudne platnosť spustením Facebookovej stánky Lovinterier 
Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom 
je Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA („Facebook“). 
 
Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup 
na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač 
vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plkug-in sa zobrazí na obrazovke 
prostredníctvom oznámenia vo Vašom prehliadači. Pug-in bude informovať sever Facebook, ktoré z našich 
internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte 
Facebook pri návšteve našej internetové stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským 
účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie 
komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie 
informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich 
osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na 
Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou 
našich internetových stránok.  

 
 
 
 
 

 

mailto:lovinterier@lovinterier.sk
http://www.facebook.com/policy.php


 
 

 

 

 
 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov 
 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného 
nariadenia EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) máte nasledujúce práva: 

 

 právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať 

 právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť 

 právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov 

 právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov 

 právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov 

 právo na prístup k svojim osobným údajom 

 v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov. Ak sa 
domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na 
Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 
/2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 
77 Nariadenia GDPR. 

 právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo 
iná zákonná povinnosť 

 máte právo informovať sa, aké osobné údaje o Vás spracovávame a ako ich používame. 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich s spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať 
písomne či elektronicky.  
 
 

Lovinterier, s.r.o. 
Robotnícka 97/40 
905 01 Senica 
Slovenská republika 
lovinterier@lovinterier.sk 
Zapísaný v OR Okresnúho súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21478/T 
IČO: 44004508 
IČ DPH: SK2022597126 

 

 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

