
Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.luan.sk je spoločnosť Luan Svadobné 

Centrum s. r. o., Hlavná 453/20 951 93 Machulince, IČO: 53623461, DIČ: 

2121434007. 
 
 
 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely 

 
Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť 

základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. 

 

S Vašimi informáciami budeme narábať vždy eticky a dodržiavať všetky zákony. Vaše 

osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným 

subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne 

fungovanie funkcií webu (Kontaktný formulár, Facebook a Instagram). 

 

Vyhlasujeme, že Váš súhlas si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou 

odmietnutia zmluvného vzťahu alebo služby. 

 

Vaše údaje uchovávame bezpečne a chránime ich pred ich poškodením, zničením, 

stratou a zneužitím. 

 

Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov za 

účelom kontaktovania“ vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a 

uchovávaním Vašich osobných údajov, ako aj údajov súvisiacich s Vaším používaním 

webovej stránky, na účely priameho marketingu, zasielania informácií o novinkách a 

produktoch, zľavách a akciách, zlepšovania ponuky našich služieb. Ste si vedomí/á, že 

tento súhlas platí na dobu určitú alebo do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby 

spracúvania stanoveným zákonným spôsobom. Po uplynutí tejto doby budú Vaše údaje 

odstránené a vymazané z databázy. 
 
 

Spoločnosť Luan Svadobné Centrum s. r. o., so sídlom: Hlavná 453/20 951 93 

Machulince, IČO: 53623461, DIČ: 2121434007 ako prevádzkovateľ (ďalej len 

„prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v 

plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. 
 
 

Súbory cookies 



 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača 

odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. 

počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho 

internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej 

pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač 

znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá 

pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré 

neumožňujú identifikáciu osôb. 

 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. 

V prípade zmeny ich neakceptovania však môžu mať niektoré naše stránky 

obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. 

 

Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho 

internetového prehliadača. Ak navštívite stránky, v prehliadači máte povolené 

prijímanie súborov cookies. Pokiaľ nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového 

prehliadača a pokračujete v návšteve stránok, považujeme to za prijatie našich 

podmienok používania súborov cookies. 

 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránok, 

prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli 

užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky 

vyhodnocovať používanie služieb stránok. Zmeniť nastavenie automatického 

akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že 

sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa 

nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého internetového prehliadača. V prípade 

používania viacerých zariadení je potrebné vykonať voľbu používania cookies na 

každom zariadení. 

 

Ktoré informácie zbierame 

 
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov, 

zhromažďujeme, spracúvame a používame výhradne na spracovanie vašich 

konkrétnych e-mailových požiadaviek. Informácie zbierame na základe 

kontaktného formulára. 
 
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, 
články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby 
návštevník navštívil inú webovú stránku. 

 
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, 
vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, 
včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke 
máte účet a ste prihlásený. 
 



Kontaktné údaje 

 
Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok madviso.sk môže 
kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného 
kontaktovania. 

 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov 

poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa 

kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo. 

 
Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: 
meno [nevyhnutné] 
e-mailová adresa [nevyhnutné] 
dátum svadby [nevyhnutné] 
telefónne číslo [nevyhnutné]. 
 

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa. 
 

Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie 

s užívateľom. 
 

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú 
správne, pravdivé a aktuálne. Práva dotknutej osoby 

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá 

na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi 

predpismi. 

 

Právo na prístup 
 

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup 

k týmto osobným údajom a tieto informácie:  
a) účely spracúvania;  
b) kategórie dotknutých osobných údajov;  
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) 

ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je 

možné, kritériá na jej určenie;  
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 

týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;  
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;  
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, 

pokiaľ ide o ich zdroj;  



h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku  
22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o 

použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto 

spracúvania pre dotknutú osobu. 

 

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, 

dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 

Nariadenia týkajúcich sa prenosu. 

 

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek 

ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný 

poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť 

elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej 

podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 



 

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva 

a slobody iných. 

 

Právo na opravu 
 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má 

dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 

prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

 

Právo na vymazanie („zabúdanie“) 
 

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného 

odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný 

bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto 

dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali;  
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, 

a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;  
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a 

neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba 

namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;  
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa 

práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. 

 

5. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať 

osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení 

podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval 

prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich 

žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

 

6. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:  

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;  
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie 

alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi;  
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 

písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; 



 
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je 

pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom 

sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo  
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 
 

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ 

ide o jeden z týchto prípadov:  
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných 

údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a 

to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 

oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

7. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou 

uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej 

alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo 

členského štátu. 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa 

odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania 

zrušené. 

 

Právo na prenosnosť 
 

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla  
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte 

a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej 

prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:  
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo 

článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia, a  
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 

8. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku  
1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa 

druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 



 
9. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 

17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi. 

 

10. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody 

iných. 

 

Právo namietať 
 

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej  
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je 

vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania 

proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 
2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má 
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na 
účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto 
priamym marketingom. 
 
3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné 
údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 
 
4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr 
pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od 
akýchkoľvek iných informácií. 
 
5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na 
smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať 
automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 
 
6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či  
na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať 
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, 
ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy 
z dôvodov verejného záujmu. 
 

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. 
 
 
 

 

Posledná aktualizácia 2.4.2018 



 


