
 
Informácie poskytované dotknutým osobám 

pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach 
(ďalej len „ Informácie a Poučenie o právach“) 

 
 
Tieto Informácie a Poučenie o právach sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len 
„VOP“) obchodnej spoločnosti NOE Haus, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

IČO: 50 963 295, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120967/B (ďalej 
len „Prevádzkovateľ“).  

 
Pojmy, ktoré sú v týchto Informáciách a Poučení o právach označené veľkým začiatočným písmenom, a ktoré nie sú v 
týchto Informáciách a Poučení o právach definované, majú význam, ktorým im je daný vo VOP.  
 
Prevádzkovateľ ako poskytovateľ Zájazdu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Cestujúceho (ďalej len 
„Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“) 
poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:  
 
(i)  Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť NOE Haus, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 

811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50963295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120967/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na 
adrese sídla, na emailovej adrese gdpr@fityacht.sk alebo telefónnom čísle: +421948 15 16 35.  

 

(ii)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom spracovania Rezervácie a následného 
uzatvorenia a plnenia Zmluvy o zájazde medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.  

 

(iii)  Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby aj za účelom vyhotovenia podobizne Dotknutej 
osoby na fotografiách vyhotovených počas Zájazdu a ich zverejnenia na Webovej stránke Prevádzkovateľa 
a/alebo v rámci užívateľského účtu Prevádzkovateľa označeného FITYACHT na sociálnej sieti Facebook (ďalej 
len „Profil“).  

 

(iv)  Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu (ii) je vykonanie opatrení pred 
uzatvorením Zmluvy o zájazde na základe žiadosti Dotknutej osoby a Zmluva o zájazde.  

 

(v)  Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu (iii) je predchádzajúci súhlas 
Dotknutej osoby.  

 

(vi)  V prípade bodu (ii) môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby sprístupnené týmto príjemcom: audítori, daňoví, 
právni alebo iní poradcovia, ambasády, zastupiteľstvá a subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na 
sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v 
záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. prepravným 
spoločnostiam, správcovi webovej stránky Prevádzkovateľa, správcovi serveru, externým subdodávateľom, 
kuriérskym spoločnostiam, poštovým doručovateľom a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny 
(§ 5 písm. ab) Zákona o ochrane OU) alebo medzinárodnej organizácie (§ 5 písm. z) Zákona o ochrane OU).  

 

(vii)  V prípade bodu (iii) Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené týmto príjemcom: návštevníci 
Webovej stránky a Profilu, právni alebo iní poradcovia, a subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo na 
sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v 
záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi 
Webovej stránky Prevádzkovateľa, správcovi serveru, a pod. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny 
(§ 5 písm. ab) Zákona o ochrane OU) alebo medzinárodnej organizácie (§ 5 písm. z) Zákona o ochrane OU).  

 

(viii) V prípade bodu (ii) bude Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov od 
uzavretia poslednej Zmluvy o zájazde medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. Ak nedošlo k uzatvoreniu 
Zmluvy o zájazde bude Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 3 (troch) mesiacov 
odo dňa vykonania Rezervácie.  

 

(ix)  V prípade bodu (iii) bude Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu do odvolania 
Súhlasu.  

 

(x)  Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej 
týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na Prevádzkovateľa sa nevzťahuje ustanovenie § 28 Zákona o 
ochrane OU a povinnosti z tohto vyplývajúce.  

 



(xi)  Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa 
jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU.  

 

(xii)  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje 
Dotknutej osoby opravil a neúplné osobné údaje Dotknutej osoby doplnil.  

 

(xiii)  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu jej osobné údaje vymazal, ak 
Dotknutá osoba uplatnila právo na ich vymazanie a je tu niektorý z dôvodov podľa § 23 ods. 2 Zákona o 
ochrane OU.  

 

(xiv)  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak je tu niektorý z 
dôvodov podľa § 24 ods.1 Zákona o ochrane OU. Ak sa spracúvanie osobných údajov na základe uplatneného 
práva Dotknutou osobou obmedzilo, okrem uchovávania, môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so 
súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov 
verejného záujmu.  

 
(xv)  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 osobné údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak (i) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 
písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane OU a (ii) spracúvanie osobných 

údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.  

 

(xvi)  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho 
sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane OU vrátane 
profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v 

rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  

 

(xvii)  Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania 

o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.  

 

(xviii)  V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u 
Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov 
oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje.  

 

(xix)  Práva Dotknutej osoby uvedené vyššie v bodoch (xi) až (xvi) sú bližšie vymedzené v § 21 -27 Zákona o 

ochrane OU.  

 

(xx)  Dotknutá osoba má v prípade, že sa jej osobné údaje spracúvajú na právnom základe, ktorým je súhlas, právo 
kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým 

súhlas udelila.  

 

(xxi)  Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na vykonanie opatrení pred 
uzatvorením Zmluvy o zájazde ako aj na uzavretie a plnenie Zmluvy o zájazde.  

 


