
Ochrana osobných údajov 

1. Klient v súvislosti s užívaním Doplnku odovzdáva poskytovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, 

priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje klienta“).  

2. Klient v súvislosti s plnením Zmluvy, jej príloh a VOP odovzdáva poskytovateľovi osobné údaje tretích 

osôb, najmä osobné údaje odosielateľa a/alebo príjemcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne 

číslo a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje tretích osôb“).  

3. Klient prehlasuje, že osobné údaje tretích osôb získal v súlade s NARIADENÍM (EÚ) č. 2016/679 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), poskytol tretím osobám všetky informácie podľa 

tohto nariadenia a splnil všetky a akékoľvek povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia tak, aby tieto 

údaje mohol poskytnúť poskytovateľovi a aby poskytovateľ mohol riadne plniť svoje povinnosti a 

uplatňovať práva vyplývajúce zo Zmluvy, jej príloh a VOP. V prípade, ak by sa prehlásenie klienta 

podľa predchádzajúcej vety preukázalo ako nepravdivé, alebo závádzajúce, klient je povinný 

poskytovateľovi nahradiť v plnom rozsahu škodu a odškodniť ho za akúkoľvek vzniknutú ujmu.  

4. Poskytovateľ je oprávnený a bude spracúvať osobné údaje klienta a údaje tretích osôb v pozícii 

prevádzkovateľa pre účely využívania doplnku, skladovania, pickovania, triedenia, balenia, 

expedovania, prepravy, doručenia a sledovania zásielok, zákazníckej podpory, plnenia svojich 

povinností, štatistík a prehľadov, vnútornej kontroly a evidencie a ochrany svojich nárokov.  

5. V súvislosti s plnením práv a povinností poskytovateľa zo Zmluvy, jej príloh a VOP je poskytovateľ 

oprávnený osobné údaje tretích osôb poskytnúť a sprístupniť zmluvným partnerom poskytovateľa, ktorí 

pre poskytovateľa zabezpečujú prepravu, zvoz, manipuláciu, balenie, doručenie, či uloženie zásielky za 

účelom skladovania, balenia, expedovania, zasielania vecí, doplnkových služieb a činností nutných k 

týmto službám. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi sprístupniť a umožniť využívať zabezpečené rozhranie pre 

poskytovanie osobných údajov tretích osôb poskytovateľovi. Za zabezpečenie osobných údajov pri 

prenose k poskytovateľovi iným spôsobom ako pomocou tohoto zabezpečeného rozhrania zodpovedá 

klient. Poskytovateľ uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu poskytnutých 

osobných údajov tretích osôb proti náhodnému alebo nedovolenému zničeniu, alebo náhodnej strate, 

úpravám, alebo sprístupňovaniu, alebo poskytovaniu. 

 


