
GDPR - OCHRANA A SPRACOVANIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej 

osoby 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Guru Press,s.r.o., so sídlom Kollárova 3, 903 01 

Senec, IČO: 47927712, DIČ: 2024150304, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu 

Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 102520/B (ďalej len „Guru Press“), ktorá spracúva osobné údaje 

za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Guru Press vymenovala za svojho zodpovedného 

zástupcu Mgr. Miroslava Kelija, e-mailová adresa info@fitnessguru.sk  

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: 

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie 

reklamácií a výmeny tovaru 

Spoločnosť Guru Press spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru 

nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IP adresu, 

adresu odberateľa a dodaciu adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar 

na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a 

údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-

shopu www.fitnessguru.sk , dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 

písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

GDPR. 
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Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

 spoločnosť Guru Press s.r.o., so sídlom Kollárova 3, 903 01 Senec, IČO: 47927712, DIČ: 

2024150304, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, 

vložka číslo: 102520/B 

 kuriérska alebo prepravná spoločnosť (Slovenská pošta), ktorá zabezpečuje dodávku tovaru 

zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 

 kuriérska alebo prepravná spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom 

Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO: 36624942, zapísaná do Obchodného registra 

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 9084/S 

 hostingová spoločnosť Bohemiasoft, s.r.o, Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 370 01 České 

Budějovice, IČO: 28090403, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v 

Českých Budějoviciach, CZ, oddiel C, vložka 16675 

 Hostingová spoločnosť Active 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8, IČO: 25115804, 

DIČ: CZ25115804,  Zapísaná v Městský soud v Praze, Spis. zn.: C.51029 

 iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním 

reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia 

 orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo 

sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Guru 

Press 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej 

lehoty na dodaný tovar. 

Marketing 

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom 

marketingu, napríklad doručovať Vám newsleter alebo reklamné emaily, a to buď o nás, našich 

výrobkoch a službách, prípadne o tretích stranách a ich výrobkoch a službách. Právnym základom je 

Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento 

súhlas neodvoláte. Ak nám dáte svoj súhlas, tento marketing budeme robiť na základe Vášho 

profilovania. Profilovanie znamená, že automaticky vyhodnotíme napríklad ako využívate našu 

Službu, prípadne aký Tovar nakupujete, ktoré články na Webovej stránke čítate, prípadne o ktoré 



informácie máte pravdepodobne väčší záujem, napríklad strava, cvičenie alebo iné preferencie, 

záujmy a podľa toho Vám lepšie prispôsobíme reklamu. 

Facebook 

Spoločnosť Guru Press spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné 

osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, 

telefónne číslo a adresu. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Guru Press je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v 

súlade s jej podmienkami. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory 

cez Facebook, spoločnosť Guru Press bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom 

profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym 

základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie 

osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Guru Press je nevyhnutné na poskytnutie podpory 

na žiadosť zákazníka. 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude 

osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://www.facebook.com/policy.php). 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej 

zákazníkmi. 

Uplatňovanie nárokov spoločnosti Guru Press 

Spoločnosť Guru Press spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje 

uvedené v objednávkach, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby 

spoločnosťou Guru Press, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Guru Press, údaje uvedené v 

https://www.facebook.com/policy.php


záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným 

uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Guru Press. 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym 

základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov 

spoločnosťou Guru Press je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným 

záujmom spoločnosti Guru Press je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému 

uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Guru Press. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, 

daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia 

súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Guru Press 

uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky. 

Plnenie zákonných povinností spoločnosti Guru 

Press 

Spoločnosť Guru Press spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o 

účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, 

zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Guru Press je 

nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány 

verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej 

príslušným právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených 

Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. 



Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu 

osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto 

práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Guru Press: 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej 

osoby pod názvom spoločnosti, 

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@fitnessguru.sk  

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných 

údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

Cookies 

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Nižšie nájdete 

informácie o tom, aké cookies používame a ako ich môžete vymazať, prípadne zamedziť ich 

používanie. 

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak nesúhlasíte s ich 

používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia Vášho webového prehliadača, aby 

nebolo možné doň cookies ukladať a následne používať. 

Čo sú cookies a na čo slúžia 

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového prehliadača 

Vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu (zariadenie) keď navštívite našu webovú stránku. 

Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, 

ktorá tieto cookies rozoznáva. 

Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať 

zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež 

zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo 
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pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú 

návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná. 

Aké cookies používame 

Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies: 

Nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookie sú potrebné na prehliadanie našich webových stránok, 

služieb, aplikácií a jednotlivých ich prvkov. Bez nich nie je možné poskytovať služby ako nákupný 

košík, uložené vyhľadávanie a podobne.  

Funkčné cookies - Tieto súbory cookie nám umožňujú webovým stránkam zapamätať si Vaše 

preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli počas ich prehliadania alebo aj 

Vašu geografický polohu. Môžeme Vám tak prispôsobiť našu webovej stránky a poskytnúť jej lepšiu 

prezentáciu. Na základe Vašej geografickej polohy Vám napríklad vieme poskytnúť webovú stránku 

vo Vašom jazyku, na základe Vami prezeraných produktov alebo videí Vám tak vieme ponúknuť iné 

podobné produkty alebo videá. Tieto cookies Vás osobne neidentifikujú. 

Analytické/výkonnostné cookies - Tieto súbory cookie zbierajú údaje o tom, ako používate naše 

webové stránky, napríklad či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete najčastejšie. 

Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky optimalizovať a zjednodušiť ich. Všetky údaje, ktoré 

tieto súbory cookie zbierajú, sú v agregovanej podobe, teda anonymné. Žiadnym spôsobom Vás 

osobne neidentifikujú. 

Ako vymazať a zamedziť používanie cookies 

Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môže aj vo Vašom webovom prehliadači. Ak to 

chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním cookies ich nevymažete, 

musíte to urobiť osobitne. 

Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch: 

Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk


Internet Explorer 

Mozilla  

Safari 

Do budúcna na webovej stránke plánujeme implementovať nástroj, ktorý Vám zjednoduší zmeniť 

nastavenia cookies. 

Viac o cookies 

Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo webovom 

prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke 

https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v angličtine). 

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018. Ak máte otázky k týmto pravidlám 

spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní 

Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, ozvite na nám, napríklad emailom na 

info@fitnessguru.sk. Radi Vám odpovieme. 

Aktualizované 20.5.2018. 
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