
Podmienky používania 
Webový formulár 
Uvedením osobných údajov vo formulári dávam svoj súhlas so spracovaním 
predmetných osobných údajov za účelom zasielania newsletterov a vzájomnej 
komunikácie (napríklad prístup k otázkam a odpovediam, prihlásenie sa odoberania 
noviniek).  
Prevádzkovateľ: DUMAT m.p.o, sídlo Bratislavská 435/12, 018441 Dubnica nad 
Váhom, IČO:36293962, mail: dumat@dubnica.eu, vyhlasuje, že osobné údaje bude 
získavať výlučne na vyššie uvedené účely v súlade s dobrými mravmi a bude konať 
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 
Osobné údaje budú spracovávane po dobu 5 rokov, resp. do času odvolania 
súhlasu, ak nastane skôr. Po tejto dobe budú zlikvidované. Osobné údaje nebudú 
poskytnuté tretím osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť 
na základe písomnej žiadosti kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese 
dumat@dubnica.eu. 
Od 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 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) označované aj GDPR General Data 
Protection Regulation a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov 
nasledovne: 
Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna 
z týchto podmienok: 

a. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na 
jeden alebo viaceré konkrétne účely; 

b. 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; 

c. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa; 

d. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy 
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; 

e. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

f. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje 
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito 
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej 
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou 



osobu dieťa. Písmeno f) prvého pod odseku sa nevzťahuje na spracúvanie 
vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh. 

  
Poučenie o právach dotknutej osoby 
Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod 
na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a 
udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú 
na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so 
spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred 
jeho odvolaním. 
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na 
prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu 
o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, 
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba 
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto 
údajov. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením 
žiadosti na adresu: DUMAT m.p.o, sídlo Bratislavská 435/12, 018441 Dubnica nad 
Váhom, osobne alebo poštou do podateľne alebo elektronicky na e - mailovej 
adrese: dumat@dubnica.eu. 


