Podmienky používania web stránky
Všeobecné podmienky
Prevádzkovateľom webového sídla https://www.luskservis.sk/ a osobných údajov je:
Meno:
Miroslav Tyrpák -Lusk servis
Adresa:
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
Mail:
info@luskservis.sk
Mobil:
0944 122863
IČO:
44907206
(ďalej aj „prevádzkovateľ“)
Webovým sídlom https://www.luskserivs.sk/ sa rozumejú aj podstránky, vrátane podstránok
spotrebiteľských súťaží a FCB profilov (ďalej len „stránka“).
Služby na stránke nie sú adresované osobám mladším ako 16 rokov.
Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, softvér, ako
aj iné predmety duševného vlastníctva nachádzajúce sa na stránkach možno používať výlučne na
súkromné účely a ich sprístupnenie na stránkach nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani
inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v
prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a
zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť
poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb poskytovaných
na stránkach.
Užívateľom služieb stránok, vrátane podstránok, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB
profilov a pri diskusiách je zakázané:
• používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je
v rozpore s dobrými mravmi,
• uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
alebo skutočnosti,
• propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia,
rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
• propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich
nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
• otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory
alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
• ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie
a emocionálny stav,
• propagovať pornografiu,
• propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
• poskytovať prostredníctvom stránky reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe,
akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže
zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť
možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich
príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a prevádzkovateľ
nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
Tieto podmienky informujú užívateľov:
• používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
• podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zásady spracovávania súborov cookie
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé
dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom
zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie
o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia
zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte
opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie
prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke
aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu
prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však
pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina
prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Ochrana osobných údajov
I. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Miroslav Tyrpák -Lusk servis (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov,
ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu
identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Prevádzkovateľ osobných
údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré
prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše
identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom
podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho
marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk, newsletterov, e-bookov a webinárov) podľa čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované
osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie
osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných
údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných
ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k
automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli
svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných
vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) po dobu, kým je odvolaný súhlas so
spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané
na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje
vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby zabezpečujúcich služby prevádzkovania webovej stránky a inej
služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, zabezpečujúcich marketingové služby.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo
medzinárodnej organizácii. Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby.
Google analytics – Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Írsko – zaznamenáva cookie a použitie webu
Facebook – 1 Hacker Way, Menlo Park, California – zaznamenáva cookie a použitie webu
VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
− právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
− právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18
GDPR
− právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

−
−
−

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom
vlastnom účte zákazníka alebo emailom na info@luskservis.sk
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo
porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel
zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému. Prevádzkovateľ
vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
Odosielaním objednávky z internetového objednávkového alebo kontaktného formulára potvrdzujete,
že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito
podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím
súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom
rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu
týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
Tieto podmienky nadobudli účinnosť 1.1.2020

