Prevádzkovateľom internetového obchodu www.farfallamia.sk je farfalla mia, s.r.o., so
sídlom Koniarekova 8123/30, 917 01 Trnava, IČO: 48 272 396, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36309/T ( ďalej iba „ prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s nariadením EP a R EÚ
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov)( ďalej iba „ nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení ( ďalej iba „ zákon“).
Dotknutou osobou na účely ochrany osobných údajov sa rozumie kupujúci.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby za účelom spracovania objednávky,
vystavenia daňového dokladu a za účelom plnenia zmluvy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že
údaje dotknutých osôb spracováva len na uvedené účely a v rámci svojich obchodných aktivít.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail
a telefónny kontakt.
Príjemcovia osobných údajov sú:
 Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:
36 631 124, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka č. 803/S,
 Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:
35 834 498, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 26367/B
 Spot Transactions s.r.o., so sídlom Družstevná 7, 831 04 Bratislava, IČO: 36 805 092,
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
46951/B
V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b nariadenia bude prevádzkovateľ v procese uzatvárania
kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu, keďže spracúvanie
osobných údajov je vykonávané už v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie osobných
údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba
ako jedna zo zmluvných strán
Poučenie o právach a povinnostiach:
Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom priamej
objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je povinná bezodkladne informovať
prevádzkovateľa.
Právo na prístup
 Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má
prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sa jej osobné údaje
používajú.
Právo na nápravu
 Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť
a aktuálnosť informácií, ktoré spracováva. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje,
ktorými disponuje prevádzkovateľ, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má
dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil,
aktualizoval alebo doplnil.

Právo na vymazanie
 V určitých prípadoch dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o
vymazanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracováva.
Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
Právo na obmedzenie spracovania
 V určitých prípadoch má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa, aby prestal
používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď osobné údaje môžu byť nepresné
alebo keď osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať.
Právo na prenosnosť údajov
 V určitých prípadoch môže dotknutá osoba požiadať prevádzkovateľa o prenos
osobných údajov, ktoré poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu
alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.
Právo namietať
 Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na
prevádzkovateľových legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak
prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie, nesmie
tieto osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
 Dotknutá osoba má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane
profilovania, z ktorého vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.
Právo odvolať súhlas
 V prípade ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na základe jej
súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas odvolať a prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracovávať jej osobné údaje.
Právo podať sťažnosť
 Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje
spracovávané alebo na spôsob akým bolo vybavené jej uplatnené právo. Sťažnosť sa
podáva zaslaním e-mailu na adresu info@farfallamia.sk alebo písomne na adresu sídla
spoločnosti: Koniarekova 8123/30, 917 01 Trnava.
Ak dotknutá osoba nie je spokojná s odpoveďou, alebo sa domnieva, že osobné údaje
prevádzkovateľ spracováva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

