
Vážení zákazníci, 

ďakujeme za Vašu dôveru a sme radi, že nakupujete v potravinách TERNO a KRAJ. V nasledovných 
riadkoch si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a to v súvislosti s 
poskytovaním našich produktov a služieb.   

Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) a ktoré je všeobecne známe pod názvom General Data 
Protection Regulation (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) (spolu tiež ako „GDPR“). 

Sme presvedčení, že viac informácií prispieva k lepšiemu porozumeniu pravidiel spracúvania osobných 
údajov a preto Vám uvádzame vysvetlenie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti s ochranou 
osobných údajov: 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 
identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné 
údaje podľa osobitného zákona,  alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, 
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný 
prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým 
dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.  

Spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s 
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 
neautomatizovanými prostriedkami. 

Obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom 
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.  

Profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v 
použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa 
fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby 



súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, 
záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.  

Šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po 
zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.  

Online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP 
adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu 
zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami 
môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu. 

Informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa 
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo 
distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.  

Porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, 
uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému 
prístupu k nim.  

Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

Prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne 
požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a 
prostriedky spracúvania osobných údajov,  

Sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

Príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu 
sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných 
údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,  

Treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou 
fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva 
osobné údaje. 

Zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy 
podľa tohto zákona.  

 

Legislatíva: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 


