
Pravidlá pri ochrane a spracovaní osobných údajov PRI REGISTRÁCIÍ 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť KON – RAD spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B, so sídlom Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, IČO:00 684 104, ktorá je zároveň 
vlastníkom webovej stránky www.kon-rad.sk priamo presmerovanej na www.kon-rad.eu,  na účely priameho marketingu 
prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo v inej obvyklej forme, rovnako ako za účelom vytvorenia užívateľského prístupu do 
online rozhrania VOOS spoločnosti KON – RAD spol. s r.o. (Veľkoobchodný objednávkový systém) s cieľom umožnenia 
online nákupu produktov.  
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na tento účel poskytuje prevádzkovateľ zákazníkovi - dotknutej osobe 
(„dotknutá osoba“) v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie“) nasledovné informácie:   
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to oznámením adresovaným prevádzkovateľovi prostredníctvom 
kontaktných kanálov uvedených na tejto webovej stránke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu na dobu neurčitú. 

Vami zadané údaje v rozsahu 
- vaše meno a priezvisko,
- vaša e-mailová adresa,
- vaše telefónne číslo,
- názov a sídlo vašej spoločnosti,
- názov a sídlo vašej prevádzky,
- PSČ a typ vašej prevádzky,
- IČO, DIČ, IČ DPH a Číslo povolenia na predaj liehu viazané na vašu spoločnosť,

spracúvame s vašim súhlasom za účelom zasielania noviniek, aktualít a užitočných informácií súvisiacich so firmou KON – 
RAD a webovou stránkou www.kon-rad.sk priamo presmerovanou na www.kon-rad.eu, rovnako ako za účelom vytvorenia 
užívateľského prístupu do online rozhrania VOOS spoločnosti KON – RAD spol. s r.o. (Veľkoobchodný objednávkový systém) 
s cieľom umožnenia online nákupu produktov.  
Váš súhlas s takýmto použitím uvedených údajov vyjadríte zaškrtnutím políčka so znením „Súhlasím so zasielaním 
užitočných informácií, tipov a noviniek firmy KON - RAD na môj e-mail“. Vaše osobné údaje v vo vyššie uvedenom rozsahu, 
ktoré ste nám poskytli za účelom uvedeným vyššie, uchovávame po dobu odvolania vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, 
ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, uchovávame v digitálnej podobe, uložené na zabezpečenom serveru a spracúvame ich 
použitím online dostupnej aplikácie MAILCHIMP. Táto aplikácia ukladá použité údaje na vlastnom serveri situovanom v USA, 
ktorá podľa platného rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ 
aplikácie MAILCHIMP sa zaručuje, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Webová stránka www.kon-rad.eu používa 
SSL - bezpečnostný protokol na šifrovaný prenos dát medzi serverom a prehliadačom. Tento protokol zabezpečuje celistvosť 
a nemennosť prenášaných dát. Vaše údaje nikdy neposkytneme ďalším tretím stranám.   
Svoju nespokojnosť s formou spracovania vašich osobných údajov prípadne odvolanie súhlasu so spracovaním osobných 
údajov môžete kedykoľvek zaslať na e-mail info@kon-rad.sk. Svoj súhlas so spracovaním môžete odvolať kedykoľvek aj 
kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“ alebo „Unsubscribe“ v pätičke každého nami odoslaného e-mailu.  Tieto Pravidlá pri 
ochrane osobných údajov nadobúdajú platnosť 07.05.2018 dňom ich zverejnenia. 
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