
Ochrana osobných údajov 

internetového obchodu www.hurtik.sk 
(platné od 13.6.2014) 

 

 

Čl. 1 

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, 

a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti 

s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru a zasielania reklamných správ 

v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech 

spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov 

prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru. Predávajúci zodpovedá 

za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím 

osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve reklamných správ, ak si ich 

spotrebiteľ vyžiadal podľa odseku. 

 

Čl. 2 

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová 

adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. 

 

Čl. 3 

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke 

predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním 

na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať 

elektronickou poštou na adrese: eshop@hurtik.sk. 

 

Čl. 4 

Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas 

na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Spotrebiteľ udeľuje 

predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov. 

  

Čl. 5 

a.) V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie prepravnou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, 

aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru jednej 

z nasledujúcich prepravných spoločností: GEIS, UPS, DPD, Slovenská POŠTA. 

b.) Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné 

na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho 

(v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: 

portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, 

IČO: 24725382). 

 

Čl. 6 

Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou 

poštou na adrese eshop@hurtik.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca 

od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje 

evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne 

požadovanej archivácie. 

 


