
Informácie o ochrane osobných údajov   
 
 

I. Úvodné ustanovenia 
Uvedené informácie upravujú podmienky ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane 
osobných údajov“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) platnými od 25.05.2018, a to v súvislosti 
s osobnými údajmi, ktoré dotknuté osoby poskytujú prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného 
formulára na jeho webovej stránke. 
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa  
Prevádzkovateľom je Peter Fiabáne, Saleziánska 2618/1, 010 01  Žilina (ďalej len „spoločnosť“ alebo 
„my“). Pôsobí u nás zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek 
žiadostí alebo odvolania súhlasu. Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby: 
E-mail: info@peterfiabane.sk 
Korešpondenčná adresa:  Peter Fiabáne, Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina 
 
Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?  
Osobné údaje spracúvame na účel kontaktovania spoločnosti a to len na základe súhlasu dotknutých 
osôb. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na info@peterfiabane.sk. Môžete sa na nás 
obrátiť aj písomne, žiadosť preveríme.   
 
Aké osobné údaje o Vás spracúvame?  
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré vyplníte vo formulári. Ide o všeobecné identifikačné osobné údaje 
(meno a priezvisko) a kontaktné údaje (e-mail).   
 
Ako o Vás získavame osobné údaje?  
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vypĺňaní príslušného formulára prostredníctvom nášho 
webového sídla, a to www.peterfiabane.sk 
 
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?  
K Vašim osobným údajom majú prístup výlučne oprávnení a poverení pracovníci zaviazaní povinnosťou 
mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou 
a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo pracovníka. Osobné údaje poskytujeme ďalšiemu 
príjemcovi len v nevyhnutnej miere, pričom do kategórie príjemcov patrí len správca webstránok (spoločnosť 
Wellit, s.r.o., ktorá je našim sprostredkovateľom). 
 
Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?  
Osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny a ani do žiadnej inej členskej krajiny Európskej únie.  
 
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?  
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 
spracúvajú. Pre účel kontaktovania a zabezpečenia komunikácie medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom je doba uchovávania rádovo v dňoch až mesiacoch pričom konkrétny časový úsek 
nemožno presne určiť. Táto maximálna doba uchovávania môže byť v skutočnosti kratšia, a to najmä ak: (i) 
z akýchkoľvek dôvodov už nepovažujeme spracúvanie osobných údajov za potrebné; (ii) po odvolaní Vášho 
súhlasu; alebo (iii) po podaní námietky proti spracúvaniu osobných údajov. 
 
Aké práva máte ako dotknutá osoba?  

§ Máte právo kedykoľvek svoj odvolať súhlas. Jeho odvolanie však nemá vplyv 
na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. 

§ Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky 
neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom 



prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré 
nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy 
zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých 
osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä: 

§ Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto 
právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup 
k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky 
uskutočniteľné; 

§ Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame 
nesprávne alebo neúplne osobné údaje; 

§ Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;  
§ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;  
§ Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa 

článku 19 GDPR;  
§ Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;  
§ Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania 

podľa článku 21 GDPR (na oprávnený a verejný záujem sa v tomto prípade nespoliehame);  
§ Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR (ktoré 

v tomto prípade nevykonávame).  
Vyššie uvedené práva máte možnosť uplatniť si u prevádzkovateľa buď e-mailom alebo písomne, a to 
prostredníctvom nasledovných kontaktov: 
E-mail: info@peterfiabane.sk 
Korešpondenčná adresa:  Peter Fiabáne, Saleziánska 2618/1, 010 01 Žilina 
 
Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, 
otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu.  
 
Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu? 
Nie nevykonávame žiadne spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu 
rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na 
plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. 
 

 
 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES  
 
Peter Fiabáne, Saleziánska 2618/1, 010 01  Žilina (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“) používa cookies a 
podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb.  Ak navštívite  webovú stránku 
www.peterfiabane.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s 
ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies 
nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača, nastavenie môžete upraviť aj prostredníctvom 
nastavení priamo na stránke www.peterfiabane.sk 
 
Čo sú cookies? 
Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača 
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného 
zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Cookies sa zvyčajne ukladajú vo 
forme súborov do vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej 
pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a 
tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Cookies nepoškodzujú váš 
počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu. 
 
Aké cookies používame? 
Zoznam nami používaných cookies na stránke www.peterfiabane.sk si viete pozrieť cez nástroj CookieYes, 
ktorý je implementovaný na webstránke. Vaše nastavenie viete cez nástroj CookieYes hocikedy zmeniť.  
 
 
Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame službu tretej strany (Google  - 
Google Analytics), prostredníctvom ktorej zbierame anonymné dáta a ktorá zbiera cookies tretej strany. Tieto 



dáta môžu byť ukladané na serveroch tretej strany. Tretia strana môže mať prístup ku cookies reps. k ďalším 
informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného 
dojednania a pod našou kontrolou.  
V súčasnosti jedinou treťou stranou, ktorej služby využívame je spoločnosť Google a jej služba Google 
Analytics. 
 
Google Analytics 
Táto služba od Google LLC je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje 
generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre 
prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Materská škola pri 
využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu 
identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nemôže dôjsť k 
spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Google 
Analytics. 
 
Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google 
Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám 
od Google LLC (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie 
interakcií so zobrazovanými reklamami od Google LLC. 
 
Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, 
ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google 
anonymizuje časť IP adresy viažúcej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri 
jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google LLC využíva informácie získané počas 
používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o 
aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a 
používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným 
nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača 
dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý 
zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky www.peterfiabane.sk. Bližšie informácie 
o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google LLC pri používaní služby Google 
Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia,  
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk. 
 
Čo ak cookies nechcem? 
Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. 
Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies 
uložiť do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho 
prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom 
zariadení. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), 
odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim cookies preferenciám. Pamätajte na 
to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovanej webovej 
stránky. Zamietnuť cookies môžete aj priamo na stránke prostredníctvom nastavenia v nástroji CookiesYes. 
 
 
 


