
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Vítame Vás na webovom sídle e-shopu spoločnosti Beauté & Spa s.r.o. Je pre nás cťou Váš záujem o naše 
portfólio kvalitných kozmetických produktov SOTHYS Paris, BERNARD CASSIÈRE a ponúkaných 
kozmetických procedúr našou spoločnosťou. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Ochrana osobných údajov, 
ktoré ste nám zverili (chystáte zveriť), je preto pre nás prioritou. Chceme aby ste vedeli že so zverenými 
osobnými údajmi nakladáme bezpečne a ste v bezpečí keď navštevujete naše webové sídla a využívate online 
obchod.

Dovoľte nám aby sme Vám poskytli informácie o spracovávaní osobných údajov našou spoločnosťou:

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Beauté & Spa s.r.o. 
Papraďová 5A  
821 01 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 36 218 669

Firma Beauté & Spa s.r.o. (ďalej len “prevádzkovateľ”) predáva tovar a služby aj prostredníctvom elektronického 
obchodu (e-shop). Pre objednanie tovaru a jeho dodanie je nevyhnutné, aby zákazník (ďalej len “dotknutá 
osoba”) poskytol svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. 
Neposkytnutie týchto údajov neumožňuje vzniku zmluvného vzťahu a identifikácie osoby a miesta určenia 
dodávky.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania objednávky a dodania tovaru. Právnym základom 
spracúvania tých osobných údajov je zmluva. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe 
žiadosti dotknutej osoby.

Kategóriou možných príjemcov osobných údajov sú subjekty zabezpečujúce doručenie predmetu zmluvy.

Kritériom na dobu uchovávania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom zákonná povinnosť 
uchovávaní týchto údajov. Osobné údaje ktoré sú súčasťou dokumentov na ktoré sa nevzťahuje právny dôvod 
uchovávania (archivácie) sa  mažú v informačných systémoch  prevádzkovateľa 2 krát ročne.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným a práva na ich opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť 
údajov.

DOTKNUTÁ OSOBA MÁ PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
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