
 

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti Zaren, s. r. o. so sídlom  
Piešťanská 3, 91701 Trnava, IČO: 44 923 341, spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. 
č. 39119/T (ďalej len „Podnik“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
len „Nariadenie“) Vám ako dotknutej osobe Podnik poskytuje nasledovné informácie:  
 

• identifikačné údaje Podniku: Zaren, s. r. o., so sídlom Piešťanská 3, 91701 Trnava, IČO: 44 923 341, 
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 39119/T, kontaktný telefonický 
kontakt Podniku: 0850 122 133,  

 

• kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: e-mail: 
barbora.benova@zaren.sk, poštová adresa: Piešťanská 3, 917 01 Trnava,  

 

• Podnik spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na účely kontaktovania pre dohodnutie termínu 
služby a na účel budovania marketingovej databázy - ponuka produktov a služieb v súlade s 
ustanoveniami § 56 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ZEK) a 
vybavenia Vašej zákazníckej požiadavky zaslanej Podniku zadanej prostredníctvom tohto webového 
formulára,  

 

• doba uchovávania osobných údajov je v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, telefónne číslo a emailová adresa získaných na účel kontaktovania pre dohodnutie 
termínu služby a na účel budovania marketingovej databázy - ponuka produktov a služieb na dobu 
sedem (7) rokov.  

 

• ako dotknutá osoba máte právo:  
 

i. požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,  
ii. na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,  

iii. na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,  
iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,  
v. namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a  

vi. na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,  
 

• ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,  
 

• získavanie osobných údajov prostredníctvom tohto kontaktného formulára nie je zákonnou 
povinnosťou a nie ste prostredníctvom kontaktného formulára povinní poskytnúť na účely 
špecifikované vyššie Podniku žiadne svoje osobné údaje, pričom pri neposkytnutí osobných údajov nie 
je možné tento kontaktný formulár Podniku odoslať a Podnikom spracovať.  

 
Ďalšie podrobné informácie a zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Zaren, s. r. o.  nájdete na stránke:  

https://zaren.sk/informacne-memorandum/ 

 

https://zaren.sk/informacne-memorandum/

