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Platné od 01.05.2020 

Ochrana osobných údajov 

Modrá stužka predstavuje inovatívne riešenie komunikácie s blízkymi a zdieľania 

darov, ktoré si prajete. Je prvým digitálnym registrom darov na Českom a Slovenskom 

trhu. Víziou Modrej stužky je umožniť všetkým dostávať dary, ktoré si prajú.  

Na základe čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) je správcom osobných údajov 

spoločnosť Lean Six Sigma s.r.o., so sídlom Olšanská 2829/4F, Praha 3, 130 00 , 

Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde Prahy 3 s IČO: 

07993145, DIČ: CZ07993145, ktorá nie je platcom DPH (ďalej ako „prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje na Správcu osobných údajov - 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Ochrana osobných údajov upravuje práva a povinnosti užívateľov 

a návštevníkov webovej stránky prevádzkovateľa umiestnenej na adrese 

www.modrastuzka.cz či www.modrastuzka.sk (ďalej len webová stránka) 

a všetkých jej podstránkach, ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy. 

1.2. Akékoľvek vzniknuté spory sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a je ich oprávnený riešiť miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

Originálnou verziou Ochrany osobných údajov je slovenská verzia, ktorú bude 

možné predložiť na základe zákona na súde. 

1.3. Ochrana osobných údajov ďalej používať nasledujúce termíny, ktorých význam 

je jasne stanovený a nezameniteľný: 

1.3.1. Užívateľ – návštevník webovej stránky, ktorý sa registruje k používaniu 

služby Modrá stužka 

1.3.2. Udalosť – vytvorenie personalizovanej webstránky ku konkrétnej 

udalosti napr. svadbe, kde bude užívateľovi umožnené využívanie služieb 

Modrej stužky. Udalosť bude reprezentovaná odkazom, ktorý si po 

registrácii užívateľ vytvorí.  

1.3.3. Návštevník udalosti – je osoba, ktorej užívateľ nazdieľal odkaz udalosti 

napr. svadby a má prístup do udalosti, ako aj funkcionalít, ktoré udalosť 

ponúka. 

 

2. Osobné údaje 

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej osoby 

na webovej stránke. Patria medzi nich informácie uvedené pri registrácie užívateľa ( 

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie verejné na 

Facebooku, Instagram), ďalej sú to informácie poskytnuté užívateľom v udalosti 

(dátum, miesto, zoznam darov, číslo účtu). U návštevníka udalosti uchovávame 

osobné údaje – meno, priezvisko, emailová adresa a informácie uvedené 

u jednotlivých funkcionalít udalosti (Potvrdiť účasť, Prajeme si, atď.). Ďalšie informácie, 

ktoré získavame súvisia s využívaním Cookies na webovej stránke - webové 

rozhranie, IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, doba a počet prístupov na 

http://www.modrastuzka.cz/
http://www.modrastuzka.sk/
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webovej stránke a ďalšie obdobné informácie. Informácie pomocou Cookies môžeme 

získavať aj bez predchádzajúcej registrácie. 

3. Spracovanie a využívanie osobných údajov 

Modrá stužka uchováva len osobné údaje nevyhnutne nutné k správnemu fungovaniu 

jej služieb, zabezpečeniu webovej stránky pred hakermi a neoprávnenými tretími 

stranami a zabezpečeniu jednoduchého prístupu k webovej stránke pre užívateľa, ako 

aj pre návštevníkov udalosti. Údaje spracovávame a uchováva výhradne 

prevádzkovateľ, nie sú zdieľané s tretími stranami. Údaje môžu byť použité na 

zlepšovanie produktov a služieb poskytovaných na webovej stránke, k obchodným 

alebo marketingovým účelom, k ponúkaniu produktov a to po dobu neurčitú. Súhlasom 

k Ochranou osobných údajov súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými 

elektronickými kanálmi podla čl. 6 odst. 1 písm. a_ - f) GDPR. 

4. Google analytics 

Využívame službu Google Analytics k získavaniu informácií z Cookies. Cookies sú 

textové súbory ukladané do počítača každého návštevníka webovej stránky (a 

všetkých jej podstránok). Google využíva tieto informácie pre účely vyhodnocovania 

používania webového rozhrania a vytváranie správ o aktivite užívateľov, určených pre 

poskytovateľa ako aj pre používanie internetu vo všeobecnosti. Používaním webovej 

stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google, a to k spôsobom 

uvedeným vyššie. 

5. Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje sú uchovávané iba po nevyhnutnú dobu potrebnú pre naplnenie účelu 

tejto stránky, maximálne po dobu 5  rokov. Po skončení tejto dobu sú osobné údaje 

automaticky odstránené. 

6. Práva užívateľov 

6.1.  Za podmienok stanovených v GDPR máte 

6.1.1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

6.1.2. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie 

spracovanie podľa čl. 18 GDPR, 

6.1.3. právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 

6.1.4. právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 

6.1.5. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a 

6.1.6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na 

adresu alebo e-mail správcu uvedený v týchto podmienkach. 

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v 

prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných 

údajov, prípadne sa obrátiť na príslušný súd. 

 

7. Ochrana dát 

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 

7.2.  Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej 

osoby. 
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8. Odovzdávanie vašich dát mimo Európsku Úniu 

Vaše dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú 
zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej rady. 

9. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Prijali sme technická opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu nebo zničeniu 
vašich osobných údajov v súladu s čl. 32 GDPR. 

10. Mlčanlivosť 

Sme povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných 
opatreniach, ktoré zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto 
mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu 
vaše údaje žiadnej tretej strane nevydáme.  

11. Kontaktné informácie 

V prípade potreby sa neváhajte na nás obrátiť a kontaktovať nás na 

info@modrastuzka.cz, kde prevádzkovateľ zodpovie akékoľvek otázky. Prípadne je 

možné sa obrátiť telefonicky na +420 776 626 572  v dobe 9-16 hodín v dňoch 

pondelok až piatok, mimo štátnych sviatkov. 

12. Záverečné ustanovenie 

12.1. Na požiadanie máte právo k prístupu k osobným údajom podľa týchto 

všeobecných podmienok a máte právo byť informovaní o postupe ich 

spracovania. Tieto informácie Vám budú poskytnuté bezodkladne. 

12.2. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení akýmkoľvek elektronickým 

kanálom pre obchodné a marketingové účely máte možnosť kedykoľvek 

odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú adresu.  

 

 


