
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov na stránke 
http://www.montovany-dom.com

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá 
nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami 
Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies 
Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť MIPAV s.r.o., 
Zákamenné 1476, 029 56 Zákamenné, IČO: 47008474, DIČ: 2023694794, 
IČ DPH: SK2023694794, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd 
Žilina , oddiel Sro, vložka č. 58331/L.

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré 
osobné údaje pre účely ich evidovania, plnenia dohodnutých povinností 
Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, 
bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, 
ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba 
je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné 
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré 
sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, 
pričom na ich ochranu používa automatizovane ,mechanické, elektronické 
a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu 
do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, 
nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný 
software vrátane antivíru, SSL protokol).

2.4 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu 
odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní mailu požiadať 
Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho 
osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných 
údajov.



2.5 V prípade zmluvy o dielo bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné 
údaje, uvedené v zmluve, pre účely plnenia zmluvy, a to po dobu 
nevyhnutne potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov 
zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné 
na základe právnych predpisov.

2.6 Osobné údaje bude spoločnosť MIPAV, s.r.o. spracúvať automatizovane
(výpočtovou technikou) a aj v papierovej podobe manuálne a bude ich 
odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim 
plnenie  zmluvy, napr. zaistenie materiálu na stavbu, spracúvanie platby 
za tovar a služby, dopravu tovaru apod. Poskytnutie osobných údajov 
je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník 
s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné 
zmluvu o dielo uzatvoriť.

2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne 
v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

• údaje uvedené v rámci mailovej komunikácie k vytvoreniu  cenovej 
ponuky a následne vytvárania zmluvy v zadanom rozsahu (meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa, miesto stavby, IČO, e-mailová 
adresa, telefónne číslo), počas trvania záručnej doby daného Užívateľa 

3. Vaše práva

3.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich 
opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov 
a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ 
takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup 
k týmto osobným údajom a informácie o

a. účele spracúvania osobných údajov,
b. kategórii spracúvaných osobných údajov,
c. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo 

majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej 
krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu 
o kritériách jej určenia,

e. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 
týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich 
spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej 

osoby,



h. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne 
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom 
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého 
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese 
mipav@montovany-dom.com

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých 
osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením 
jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu 
na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú 
v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú 
na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený 
zasielať informácie týkajúce sa výstavby domu.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť 
odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení a to na e-mailovú 
adresu mipav@montovany-dom.com. Odmietnutie ďalšieho zasielania 
oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy 
dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje 
stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich 
zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich 
stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku 
a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych 
predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných 
údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba 
tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním 
a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený 
aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku.
Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory 
cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená 
prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej 
oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu 
užívania stránky.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu 
reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotknutá osoba
súhlasí.

mailto:mipav@montovany-dom.com


Znenie tohto dokumentu je účinné od 25.5.2018.
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