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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. INFORMAČNÝ ÚVOD A OBSAHOVÁ STRÁNKA DOKUMENTU

1.1. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sa týkajú spracovávaných osobných 
údajov, ktoré spoločnosť Feel Free Studios s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 14, 921 01, 
Piešťany, IČO: 47218151 spracováva o Vás. Ďalej tento dokument popisuje to, ako naša 
spoločnosť chráni, spracováva a zhromažďuje údaje o svojich zákazníkoch pri návšteve 
webovej stránky e-shopu www.ini.sk a pri využívaní našich služieb.                                        

1.2. Zásady tohto dokumentu Vám poskytujú informácie aj o tom, na aké účely a za 
akým cieľom naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje. Dokument obsahuje takisto 
údaje o tom, v akom rozsahu, na ako dlho a na akom právnom dôvode zakladáme naše 
právo Vaše údaje spracovávať.  . 

1.3. Zásady Ochrany osobných údajov spoločnosti Feel Free Studios s.r.o (webovej 
stránky e-shopu www.ini.sk) ďalej obsahujú informácie o tom, aké práva náležia Vám 
(našim zákazníkom a návštevníkom ini.sk) a akým spôsobom môžu byť tieto práva voči nám 
uplatnené. 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME. ICH ÚČEL A DĹŽKA       
OBDOBIA SPRACOVÁVANIA TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ
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2.1. Kategórie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame: 

• Identifikačné údaje (napríklad: meno, priezvisko, IČO, DIČ, dátum narodenia, pohla    
   vie)
• Kontaktné údaje (napríklad: e-mailová adresa, telefónne číslo)
• Adresné údaje (napríklad: adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa)
• Údaje, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu realizácie platobného styku a zúčtovania platieb                             
   (napríklad: číslo účtu, IBAN, SWIFT, kód banky)
• Identifikačné údaje zariadenia (napríklad: IP/Mac adresa)
• Prihlasovacie údaje (napríklad prístupové heslá a kódy v rozsahu nevyhnutnom na 
technické zaistenie služby)
• Údaje o Vašom správaní na webe (cookies)
• Informácie o miere a spôsobe využívania služieb (napríklad: história nákupov)
• Informácia o objednanom tovare alebo službách a ich náležitosti (napríklad: cena     
   tovaru/služby, popis transakcie)
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2.2. Konkrétne osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, na aké účely a dĺžka ich spra-
covávania vyplýva z toho, ako a prečo ste nám svoje osobné údaje poskytli a ako sme ich 
od Vás získali. V nasledujúcom podrobnom rozpise sa venujeme šiestim skupinám, v 
ktorých zohľadňujeme rozmer spracovávaných informácií, s akým zámerom tieto informá-
cie zhromažďujeme a na aké obdobie spracovania u nás tieto údaje zotrvávajú. Takisto sa 
tu venujeme právnemu dôvodu a teda prečo tieto informácie potrebujeme.

2.2.1. Návšteva e-shopu/webovej stránky www.ini.sk

ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Zlepšenie webovej stránky
www.ini.sk

Údaje sú získavané pomocou 
takzvaných cookies

Oprávnený záujem našej 
spoločnosti na zlepšovaní 

kvality webovej stránky
Obmedzenie nie je stanovené

2.2.2. Registračný formulár

Registračný formulár umožňuje návštevníkom webovej stránky vytvoriť si používateľský 
účet na www.ini.sk. Budúci alebo aktuálny zákazník môže prostredníctvom tohto účtu 
uskutočňovať svoje nákupy.  

ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Vytvorenie registrácie 
zákazníkom. Vedenie a 

správa účtu na www.ini.sk

Údaje sú nevyhnutné pre 
uzatvorenie zmluvy pri 
kúpe produktov alebo 
služieb z našej webovej 

stránky a takisto aj pre ich 
doručenie

Identifikačné údaje
Kontaktné údaje

Prihlasovacie údaje
Adresné údaje

Do bodu kedy si užívateľ 
nezruší registráciu. 

Maximálne však do 2 
rokov od posledného 

prihlásenia

Zasielanie ponúk 
produktov a služieb 

spoločnosti Feel Free 
Studios s.r.o.

Oprávnený záujem našej 
spoločnosti, ktorý spočíva 

v zasielaní obchodných 
ponúk vlastných produk-

tov a služieb osobám, 
ktoré vyjadrili záujem a o 
naše produkty a služby 

tým, že si vytvorili 
používateľský účet

Kontaktné údaje (e-mailová 
adresa)

Do bodu keď nám osoba 
oznámi, že si naďalej 

nepraje prímať obchodné 
ponuky. Najviac však 

počas trvania registrácie
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V procese zadávania objednávky zákazník vyplňuje povinné polia, ktoré sú nevyhnutné pre 
nás k bezproblémovému vybaveniu objednávky. Objednávkový proces/formulár pozostáva 
z viacerých krokov, ktoré nasledujú za pridaním položky/položiek do košíka. Krok  „spôsob 
platby“ je špeciálne kryptovaný a zabezpečený či už zo strany platformy e-shopu alebo 
prevádzkovateľa platobnej brány (PayPal, 2Checkout), ktorí používajú softvéry odobrené 
normami Európskej Únie a ktoré majú vlastnú vyhovujúcu Ochranu osobných údajov 
vytvorenú špeciálne pre účely platobných stykov.  

2.2.3. Objednávkový formulár

ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Vybavenie celkového 
statusu objednávky 
vrátane: zaplatenia, 

dodania tovaru/služieb a 
komunikácie so 

zákazníkom 

Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Adresné údaje

Informácie o objednanom 
tovare alebo službách

Údaje ktoré sú nevyhnutné z 
dôvodu realizácie platob-
ného styku a zúčtovania 

platieb

Údaje sú nevyhnutné pre 
plné a bezproblémové 
naplnenie zmluvy, ktorú 
medzi sebou uzatvárajú 

predávajúci a kupujúci. Tá 
vzniká počnúc odoslaním 

objednávky zo strany 
kupujúceho

Do 3 rokov od splnenia 
zmluvy. Základné údaje o 
právnom vzťahu a jeho 

existencii až do 10 rokov 
po splnení zmluvy

Oslovenie zákazníka s 
cieľom zistenia jeho 

spokojnosti s nákupom
Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Oprávnený záujem 
spočívajúci v zistení 
spokojnosti našich 

zákazníkov

Do 1 mesiaca od 
vykonania objednávky

Plnenie zákonných 
povinností v oblasti 

práva ochrany spotre-
biteľov, účtovníctva a 

daňového práva a 
trestnoprávnych 

predpisov

IIdentifikačné údaje
Kontaktné údaje
Adresné údaje

Informácie o objednanom 
tovare alebo službách

Nevyhnutné z dôvodu 
splnenia právnych 

povinností

V čase stanovenom 
príslušnými zákonmi, 

najmä: Zák. č. 235/2004 
Zb., o dani z pridanej 

hodnoty Zák. č. 563/1991 
Zb., o účtovníctve.

Údaje pre dokazovanie v 
trestnom konaní počas 5 
rokov od uskutočnenia 

objednávky.

Newsletter sa radí k marketingovému nástroju, prostredníctvom ktorého jeho odober-
atelia prijímajú do svojej e-mailovej schránky oznámenia o rôznych produktoch a 
službách. Tie výhradne súvisia s predmetom poskytovania tovaru a sluźieb, ktoré sú dos-
tupné na príslušnej webovej stránke www.ini.sk. 

2.2.4. Newsletter
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ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Zasielanie ponuky produk-
tov a služieb spoločnosti 
Feel Free Studios s.r.o.

Kontaktné údaje 
(e-mailová adresa)

Súhlas so spracovaním
 osobných údajov a

zaslaním obchodných 
oznámení

Do bodu, kým nám osoba 
neoznámi fakt, že si už 
‚ďalej nepraje dostávať 

takéto obchodné ponuky. 
Eventuálne do okamihu 
odvolania Vášho súhlasu 

so spracovaním osobných 
údajov

V prípade faktu, že je náš zákazník presvedčený o chybovosti produktu má právo daný 
produkt reklamovať. V danom prípade je zákazník povinný poslať nám tovar spolu s 
vyplneným reklamačným formulárom na našu adresu. V prípade 14 dňovej lehoty má 
zákazník právo odstúpiť od zmluvy a zaslať nám tovar s vyplneným formulárom k 
odstúpeniu od zmluvy na našu adresu. V danom prípade spracovávame údaje zákazníka 
v právnom rozsahu, ktorý je na vybavenie reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy 
potrebný. 

2.2.5. Reklamačný formulár/reklamácia tovaru, Formulár k odstúpeniu od zmluvy,   
yyyyyyodstúpenie od zmluvy 

ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Vybavenie reklamácie a 
odstúpenia od zmluvy v 

rámci dôkladného 
naplnenia zákonných 

povinností

Kontaktné údaje
Identifikačné údaje

Adresné údaje
Informácie o objednanom 

tovare alebo službách

Nevyhnutné z dôvodu 
splnenia právnych 

povinností

Do 3 rokov od splnenia 
zmluvy. Základné údaje 

o právnom vzťahu a 
jeho existencii až do 10 
rokov po splnení zmluvy

2.2.6. Priame kontaktovanie našej spoločnosti

Osoba môže kontaktovať našu spoločnosť za účelom zistenia informácií o produkte, 
službách a pod. prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu. Osoba uvádza 
tieto údaje dobrovoľne s vedomím že ju po priamom nevybavení žiadosti budeme kon-
taktovať telefonicky alebo e-mailom späť. 
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ZÁMER
ROZMER SPRACOVÁVANÝCH

INFORMÁCIÍ PRÁVNY DÔVOD
OBDOBIE/DĹŽKA
SPRACOVÁVANIA

Vybavenie žiadosti zo 
strany osoby prostredníct-

vom e-mailovej alebo 
telefonickej komunikácie

Kontaktné údaje
(e-mailová adresa, telefónne 

číslo)

Súhlas so spracovaním 
osobných údajov

Do doby uplynutia 3 
mesiacov od zodpovedania 

otázky.

3. KTO S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI OKREM NAŠEJ SPOLOČNOSTI PRACUJE

3.1. Do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi prichádza výlučne len nutné množstvo 
tretích strán, ktoré tieto údaje potrebujú z dôvodov určených v tabuľ ke nižšie. Chceli by 
sme ozrejmiť, že všetky subjekty s ktorými spolupracujeme a ktoré majú prístup k Vašim 
osobným údajom sú viazané mlčanlivosťou, ktorá im vyplýva zo zákona a najcitlivejšie 
údaje, ako napríklad údaje o platobných kartách a pod. sú spracovávané platobnými 
bránami, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné kritéria EÚ zo strany softvérového riešenia,  
kryptovania a platobných stykov medzi Vami ako kupujúcim a nami ako predávajúcim. 

RECIPIENT DÔVOD PREDÁVANIA ÚDAJOV

Softvér tvorby a fungovania internetových obchodov/platfor-
ma realizácie e-shopu

Náš internetový obchod je vytvorený na platforme 
medzinárodnej spoločnosti Shopify, ktorá nám poskytuje 

prostredie fungovania e-shopu tak z hľadiska vizuálnej ako aj 
funkčnej stránky. Táto spoločnosť nezasahuje do súkromia 

osôb navštevujúcich našu webovú stránku. Údaje ktoré 
zhromažďuje sú len pre potreby našej spoločnosti Feel Free 
Studios s.r.o. a používa ich v prípade napríklad podvodného 

konania). Celé vysvetlenie Ochrany osobných údajov 
spoločnosti Shopify je dostupné na: https://www.shopi-

fy.com/legal/privacy

Spoločnosť: Shopify International Limited, Attn: Data Protection Officer, c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings,
Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland
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RECIPIENT DÔVOD PREDÁVANIA ÚDAJOV

Externá účtovná spoločnosť
Účtovné a daňové povinnosti má v našej spoločnosti má v 

správe externá firma. Táto firma má k dispozícii také osobné 
údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami a 

takisto pre splnenie našich zákonných povinností

Spoločnosť: ECOFIS ® , spol. s r.o., Nám. 1.mája 14 Piešťany 921 01, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, 
vložka číslo:10668/T, IČO:36 224 596 DIČ:2020169019 IČ DPH: SK2020169019v

RECIPIENT DÔVOD PREDÁVANIA ÚDAJOV

Spoločnosti zabezpečujúce služby platobného styku 
(prevádzkovatelia platobných brán, banky a pod.)

Pre riadne zabezpečenie a zaistenie platobného styku medzi 
kupujúcim a predávajúcim odovzdávame vaše osobné údaje 

tretej strane, ktorá spĺňa všetky podmienky bezpečného 
narábania s takýmito informáciami

Spoločnosť: PAYPAL (EUROPE) LTD, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW. Data Protection Officer can be contacted at 
dpo@paypal.com or PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

RECIPIENT DÔVOD PREDÁVANIA ÚDAJOV

Osoby poskytujúce marketingové služby
Celý kruh marketingu od samotných príprav až po realizáciu si 
zabezpečujeme v rámci našej spoločnosti a momentálne na to 

nevyužívame tretie strany. 

Spoločnosť: 2Checkout.com, Inc., kancelária pre východnú Európu: Blvd. Dimitrie Pompei 10A. Conect 3 Building, floor 3, 
020337, Bucharest, kontaktná webová adresa: https://www.2checkout.com/contact/
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4. AKÉ MÁTE PRÁVA

Nakoľ ko o Vás naša firma spracováva osobné údaje, prislúchajú Vám práva, o ktorých sa 
viac dočítate práve v tomto článku. Všetky svoje práva, ktoré sa spájajú s Vašou osobou 
a sú v priamom súvise s našou spoločnosťou môžete uplatniť spôsobom Vám vyhovu-
júcim. Pri uplatnení Vašich práv Vám však odporúčame využiť písomný spôsob komuniká-
cie a to buď e-mailom na: inibyego@gmail.com alebo poštou na našu prevádzkareň:  
Feel Free Studios s.r.o., Hurbanova 31/A, Bardejov, 085 01, IČO: 47218151 (pozor nejed-
ná sa o sídlo spoločnosti). V prípade korešpondencie alebo e-mailu si budeme môcť 
overiť Vašu totožnosť a vyhovieť Vašej požiadavke čo najskôr. 

4.1. Právo na opravu informácií

Pokiaľ osoba zistí, že údaje ktoré o nej spracovávame sú len čiastočné alebo nesprávne, 
osoba má právo na to aby sme takéto údaje opravili alebo doplnili. 
 
4.2. Právo na odstránenie informácií 

Právom osoby o ktorej naša spoločnosť zhromažďuje osobné informácie je aj právo na 
odstránenie osobných údajov vykajúcich sa danej osoby. Odstrániť sa tieto informácie 
môžu len vtedy ak už nie sú potrebné k dokončeniu obchodného alebo iného úkonu 
(objednávky, reklamácie, zákonná požiadavka a pod.). 

4.3. Právo na odvolanie súhlasu 

Osobné údaje ktoré naša spoločnosť spracováva na základe súhlasu dotknutej osoby 
môže dotknutá osoba odvolať jedným zo spôsobov uvedených vyššie v bode 4. 

V rámci spracovávania osobných údajov za účelom zasielania tzv. marketingových 
newslettrov je možné svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel 
odvolať priamo v newslettry a to kliknutím na odkaz v jeho spodnej časti. 
 
4.4. Právo na prístup k informáciám 

Osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií o tom aké osobné údaje sú o nej 
spracovávané a takisto na aké účely a komu sú tieto údaje sprístupnené. 

4.5. Právo na sťažnosť 

V prípade, že považujete vyššie uvedene práva za nedostatočné alebo zastávate názor, 
že naša spoločnosť porušuje akýmkoľvek spôsobom Vaše práve, máte možnosť obrátiť 
sa na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, kontakty: https://dat-
aprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0 
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5. SÚBORY COOKEIS

Nakoľ ko chceme návšetvníkovi webu poskytnúť čo najlepší zážitok či už z hľadiska 
funkčného alebo vizuálneho, ukladáme do zariadenia, z ktorého náš web osoba 
navštevuje malé dátové súbory alebo aj cookies. 
 
Cookies súbory sú teda textové súbory, ktoré ukladajú informácie o jednotlivých 
krokoch, ktoré návštevník webu urobí. Zaradzujeme sem napríklad IP adresu, prihlasova-
cie údaje alebo zobrazovanie produktov podľa tvojich preferencií a hľadaní. 
 
Chceli by sme upozorniť, že tak ako všetky ostatné osobné údaje, takisto aj súbory cook-
ies podliehajú prísnym podmienkam zachovania ochrany práv a bezpečnosti osôb ktoré 
prichádzajú do kontaktu s našou spoločnosťou/webom. 

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie obsahu tohto dokumen-
tu a to v súvislosti so zmenami uskutočnenými v rámci prevádzkovania internetového 
obchodu. 
 

Vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom: 20.6.2019
 


