
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Všetky osobné údaje poskytnuté návštevníkmi stránky www.polynova.sk pri zasielaní 
kontaktného formulára sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
ako „GDPR“). Údaje sú spracované tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv týchto 
osôb. Údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri spoločnosti POLYNOVA, spol. s r.o. 
Zodpovednou podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť POLYNOVA, spol. s r. o., so sídlom v 
obci Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, IČO: 34 138 056. 
 
Otázky alebo pripomienky ohľadom osobných údajov môžete zasielať na adresu 
marketing@polynova.sk. 
 
Rozsah spracovávaných údajov 
 
Pri vypĺňaní kontaktného formulára požadujeme tieto údaje, ktoré sú spracované pre účely 
vybavenia zasielanej požiadavky alebo otázky: 
- meno a priezvisko odosielateľa správy,  
- e-mailová adresa odosielateľa, ktorá slúži na vzájomnú komunikáciu. 
 
 
Súhlas so spracovaním údajov a zasielaním noviniek 
 
Odoslaním otázky alebo požiadavky cez kontaktný formulár súhlasíte s tým, aby naša 
spoločnosť POLYNOVA spracovávala, zhromažďovala a uchovávala poskytnuté osobné 
údaje. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: titul (ak je uvedený), meno, priezvisko a e-
mailová adresa. 
 
Vaše práva 
 
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších 
zákonných práv k týmto údajom. Ak si prajete zrušiť údaje v našej databáze, kontaktujte nás, 
prosím, e-mailom na adresu marketing@polynova.sk a naša spoločnosť zabezpečí vymazanie 
Vašich údajov. 
 
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä 
nasledujúce práva: 



 
a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané a v akom rozsahu, 
b) zistiť účel spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ ich spracúvania, 
c) vyžadovať presné informácie o zdroji, z ktorého získala vaše osobné údaje na spracúvanie, 
d) vyžadovať zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) požadovať prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, 
f)kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 
g) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona GDPR, ak máte podozrenie na 
porušenie vašich práv, 
h) byť informovaný o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo 
zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je povinný 
poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, 
i) byť informovaný o identifikačných a kontaktných údajoch prevádzkovateľa/predávajúceho. 
 
Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho 
kedykoľvek zadarmo odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej 
našej spoločnosti, a to poštou alebo elektronicky na e-mail marketing@polynova.sk.  
 


