
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť JUVIKOM, s.r.o., Poničanova 677/60, 040 

17 Košice , IČO: 518 32 674, IČ DPH: SK2120805907, kontaktný e-mail: juvikom@juvikom.sk Aby 

sme mohli poskytnúť osobám všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie. 

Niektoré  z nich majú povahu osobných  údajov v zmysle  zákona č. 18/2018 Z.z., a 

Nariadenia  EP    a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a 

Nariadenia). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v 

súlade s týmto Zákonom a Nariadením. 
 

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Vaše údaje spracovávame pre účely plnenia našich 

zmluvných vzťahov. Svoje údaje môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e- 

mailu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju žiadosť, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše údaje budú do 

10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané. 

 

Máte právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu vašich 

osobných údajov pre účely priameho marketingu a môžete žiadať o ich výmaz a zabránenie ich 

ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním 

osobných údajov pre účely priameho marketingu JUVIKOM  s.r.o. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich 

ďalšiemu zradeniu do distribučného zoznamu. 

 

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len       

v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti 

súhrnné štatistické informácie. 

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená 

daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre. Na účely fakturácie úhrad, 

evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní 

účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými 

právnymi predpismi je spoločnosť JUVIKOM s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po 

zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom. 

 

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky Vaše práva na prístup   

k svojim osobných údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov 

kapitoly III Nariadenia. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnené spracúvané, máte 

právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Žiadosť 

o odvolanie súhlasu môžete zaslať poštou na adresu: JUVIKOM  s.r.o., Poničanova 677/60, 040 17 

Košice, alebo e-mailom: juvikom@juvikom.sk 

 

COOKIES 

Pravidlá používania cookies 

 
Týmto si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies, o účele ich použitia a možnosti nastavenia 

svojho internetového prehliadača v prípade, ak Vám aktuálne nastavenie využívania cookies 

nevyhovuje. 

Čo sú to cookie? 

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do Vášho 

internetového prehliadača a ukladané do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka 

pre súbory internetového prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej 



pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve danej webovej stránky internetový prehliadač 

opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila. 

Ako používane súbory cookie? 

 
Spoločnosť JUVIKOM s r. o. používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, 

pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. 

Súbory cookies umožňujú našej webovej stránke rozpoznať Vaše zariadenie a zapamätať si určité 

informácie o Vás a Vašich aktivitách vykonaných počas pripojenia na našu webovú stránku. Cookies 

používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim 

záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. 

Ako kontrolovať súbory cookie? 

 
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory 

cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili 

ich ukladanie. 

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie? 

 
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. 

 
Je potrebné však pamätať na to, že v prípade zmeny ich nastavenia môže dôjsť k obmedzeniu 

funkčnosti webovej stránky a k zníženiu užívateľského komfortu. 


