
Green services s. r. o., so sídlom Žižkova 9, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 02,
IČO: 47 595 281, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

odd.: Sro, vložka č.: 95622/B

Zásady spracovávania  a ochrany osobných údajov – zákazníkov
(ďalej aj ako „Zásady“)

Vážený zákazník,

týmto spôsobom si Vás Green services s. r. o., so sídlom Žižkova 9, Bratislava – mestská
časť Staré mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 595 281, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 95622/B (ďalej len
„Predajca“) dovoľujeme informovať, že ako Váš zmluvný partner spracováva Vaše osobné
údaje, ktoré spracováva  podľa nasledovných pravidiel:

I.
Okruh dotknutých osôb podľa týchto Zásad

1.1 Pre účely týchto Zásad sa za zákazníka považuje osoba, ktorá si objednala alebo
zamýšľa objednanie dodanie tovarov a/alebo služieb Predajcu a to bez ohľadu na
spôsob resp. formu objednávky (t.j. písomne, elektronicky, telefonicky, ústne atď.).

II.
Rozsah spracovávaných osobných údajov

2.1 Poskytnutím osobných údajov zo strany zákazníka, dochádza k:

(i) získaniu osobných údajov zákazníka ako dotknutej fyzickej osoby, a
(ii) k ich následnému spracovávaniu zo strany Predajcu ako prevádzkovateľa,

v zmysle Nariadenia 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 (ďalej len ako „GDPR“).

2.2 Predajca ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníka v rozsahu:

i. Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska,
emailová adresa, telefónne číslo,

ii. Zmluvné údaje - napríklad obsah kúpnej zmluvy, či inej zmluvy, ktorá zakladá
právny vzťah so zákazníkom,

iii. Zmluvné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a
telefónne číslo, miesto plnenia zmluvy,

iv. Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu
výdavkov a platieb,

v. Prejavy Vašej osobnosti zachytené na bezpečnostnom kamerovom systéme
Predajcu, ak ste sa zdržiavali v priestoroch Predajcu,

vi. Zverený majetok - napríklad informácie o majetku Predajcu, ak Vám bol
poskytnutý v súvislosti s plnením zmluvy,
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vii. Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z
pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP
adresa,

viii. História objednaných tovarov a/alebo služieb Predajcu.

III.
Právny základ a účel spracovávania osobných údajov

3.1 Právny základ, podľa ktorého Predajca spracováva osobné údaje zákazníka je
založený na tom, že tieto osobné údaje zákazníka:

(i) sú nevyhnutné na riadne plnenie kúpnej zmluvy, či inej zmluvy uzatvorenej so
zákazníkom a to za účelom:

Evidencie všetkých zmluvných vzťahov Predajcu,
Evidencie všetkých objednávok ( aj keď nedošlo k uzavretiu zmluvy z dôvodu
neuhradenia kúpnej ceny za objednaný tovar prostredníctvom e-shopu Predajcu),
Monitoringu kvality plnenia zmluvných povinností,
Plnenia všetkých záväzkov Predajcu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu,

(ii) Sú nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností Predajcu a to za účelom:

Vedenia účtovnej evidencie Predajcu,
Poskytovania nevyhnutnej súčinnosti orgánom verejnej moci najmä v súvislosti so
správou daní,

(iii) v prípade ukončenia zmluvného vzťahu ich Predajca bude nevyhnutne
potrebovať na splnenie svojich zákonných povinností a to za účelom:

Zabezpečenia svojich účtovných a daňových povinností (zákonná povinnosť
uchovávať všetku účtovnú dokumentáciu Predajcu napr. podľa § 35 zákona o
účtovníctve),
Zabezpečenia a uchovávania registratúrnych záznamov, ktorých je pôvodcom podľa
§ 2 ods. 18, § 16 a § 16a  zákona o archívoch a registratúrach,

(iv) sú spracovávané z dôvodu oprávneného záujmu Predajcu a to za účelom:

Vyšetrovania prípadných zmluvných sporov, priestupkov, iných správnych deliktov,
možných trestných činov, či pri možnom porušení pracovnej disciplíny pracovníka
Predajcu. V prípade kontroly jednotlivých komunikácií a korešpondencii bude využitý
mechanizmus kontroly štyroch očí a minimalizácie rozsahu spracúvaných údajov,
Poskytnutia súčinnosti orgánom verejnej moci pri výkone ich právomoci
a pôsobnosti (napr. poskytovanie informácií súdu, či polícii na ich oprávnenú
žiadosť),
Priameho marketingu pre verných zákazníkov (informovanie o tovaroch a službách,
ktoré by mohli zákazníka zaujímať vzhľadom na jeho predchádzajúce objednávky),
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(v) v prípade ukončenia a/alebo zrušenia zmluvného vzťahu, sú tieto nevyhnutné na
zabezpečenie oprávnených záujmov Predajcu a to za účelom vymáhania alebo
bránenia sa proti prípadným nárokom, ak vznikli v dôsledku porušenia zmluvných
záväzkov zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany,

3.2 Aby boli dosiahnuté účely spracovávania osobných údajov zákazníka, podľa
predchádzajúceho bodu 3.1, Predajca informuje zákazníka, že k osobným údajom
zákazníka budú mať prístup jeho ostatní osobitne poverení pracovníci ako aj ďalšie
osoby poverené Predajcom podľa jeho pokynov (napríklad účtovník, sekretár, advokát,
dodávateľ služieb) ako aj oprávnené osoby dcérskych spoločností Predajcu (ak tieto
Predajca zriadi) na území Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHS (t.j. Európsky
hospodársky priestor).

3.3 Spracovanie osobných údajov je prevádzané správcom, osobné údaje však pre neho
môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:

● WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko ako spoločnosť,
ktorá poskytuje technické zabezpečnie internetového obchodu (doménu a
webhosting nášho internetového obchodu

● Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava na
prepravu balíkov objednaných prostredníctvom internetového obchodu
unistore.sk,

● Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 na prepravu
balíkov objednaných prostredníctvom internetového obchodu unistore.sk

● Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA na
analýzu návštevnosti a štatistiky

● prípadne ďalší poskytovateľ spracovávateľských softvérových služieb a aplikácií,
ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

3.4 Zamestnanci, ako aj ďalšie poverené osoby, podľa predchádzajúceho bodu 3.2, budú
vykonávať svoju činnosť tak, aby sa primerane zabránilo akémukoľvek zneužitiu
osobných údajov zákazníka, pričom budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Ak to
vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci, osobné údaje
zákazníka môže Predajca zdieľať napríklad s jeho zmluvnými dodávateľmi, klientmi,
orgánmi na úseku správy daní, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v
trestnom konaní alebo inými orgánom dozoru, inšpekcie, či kontroly.

IV.
Doba spracovávania osobných údajov

4.1 Doba spracovávania osobných údajov zákazníka sa viaže na dobu, pokiaľ Predajca
vykonáva činnosti mu vyplývajúce z jeho zmluvného vzťahu so zákazníkom resp.,
pokiaľ po dobu platnosti zmluvného vzťahu, avšak po skončení alebo zrušení
zmluvného vzťahu, bude Predajca osobné údaje zákazníka spracovávať po dobu:
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● 10 rokov pre, bankové doklady a výpisy, faktúry, vrátane všetkých osobných
údajov oprávnene nachádzajúcich sa v účtovnej dokumentácii Predajcu,

● 5 rokov pre všetku zmluvnú evidenciu,

● 3 rokov pre všetku zmluvnú korešpondenciu,

● 2 rokov pre korešpondenciu nesúvisiacu s plnením zmluvy,

● 3 mesiace vo vzťahu k bezpečnostným kamerovým záznamom.

4.2 V prípade, ak by počas doby uvedenej v predchádzajúcom bode 4.1 došlo k právnemu
sporu v súvislosti alebo na základe zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a Predajcom,
a tento právny spor by trval dlhšie ako sú doby uvedené v predchádzajúcom odseku,
tak doba spracovávania prislúchajúcich osobných údajov bude trvať štyri roky od jeho
riadneho ukončenia (napríklad štyri roky od právoplatného súdneho rozhodnutia,
ktorým sa ukončil takýto spor).

V.
Poučenie o právach dotknutej fyzickej osoby

5.1 Predajca týmto spôsobom informuje zákazníka ako dotknutú osobu, ktorej osobné
údaje spracováva, že:

(i) v zmysle čl. 15 až 23 GDPR,
má právo požadovať od
Predajcu prístup k jeho
osobným údajom, právo na
ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo
namietať proti ich
spracúvaniu, ako aj právo na
prenosnosť údajov,

(ii) osobné údaje zákazníka
pochádzajú priamo od neho,
pri uzatváraní zmluvy a pri jej
plnení,

(iii) má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu / Úrad na
ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky /, ak sa
domnieva, že jeho právo na

(iv) poskytnutie predmetných osobných
údajov je zmluvnou požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzavretie a
riadne plnenie zmluvy, a preto je
zákazník ich povinný poskytnúť
/neposkytnutím predmetných
osobných údajov znemožňuje
uzavrieť a vykonávať zmluvný vzťah
/ ,

(v) pri spracovávaní osobných údajov
nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu ako ani k profilovaniu
podľa čl. 22 GDPR,

(vi) Predajca nezamýšľa osobné údaje
zákazníka postupovať do zahraničia,
okrem prípadov, ak to bude
nevyhnutné v súvislosti s výkonom
zmluvných povinností ako napríklad
zabezpečenie dodávky tovaru
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ochranu osobných údajov bolo
porušené alebo ak Predajca
porušil svoje povinnosti
vyplývajúce z predpisov
upravujúcich ochranu
osobných údajov a ich
spracovávanie.

a/alebo služieb na miesto zmluvného
plnenia, kt. je v zahraničí.

VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Ak by ste sa s našou zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov
chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite
prosím e-mail na info@palmers-shop.sk.

6.2 Predajca si vyhradzuje právo z času na čas aktualizovať znenie týchto Zásad, pričom
 každú zmenu vopred vhodným spôsobom oznámi Dotknutým osobám.
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