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Podmienky používania web stránky  
(aktualizácia júl 2018) 
 
1. Všeobecné podmienky 
 
Prevádzkovateľom webového sídla https://www.igorsedlak.sk a osobných údajov je právnická 
osoba: 
IS & co. s.r.o. 
Floriánova 5, 080 01 Prešov 
IČO: 43025480  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 31998/P 
Kontaktné údaje: salonigorsedlak@gmail.com, tel.: 421 907 476 637  
(ďalej aj „prevádzkovateľ“)  
 
Webovým sídlom https://www.igorsedlak.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, 
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- 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  
- o 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,  

- o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

 
2. Zásady ochrany osobných údajov  
 
Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a 
v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.  

Zásady spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 
zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami  

- zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť:  osobné údaje spracúva len zákonným 
spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe, 

- obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené 
a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo 
verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely 
sa v súlade s článkom 89 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

- minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a 
obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú 

- správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu 
nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú) 

- minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá 
umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, 
na ktoré sa osobné údaje spracúvajú 

- integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý 
zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným 
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alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to 
prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení 

- zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania 
osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov 
na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 
Základné práva dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim 
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu 
osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je 
súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.  
 
Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu 
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ 
takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov. 
 
Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, 
tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko 
dostupnej forme. 
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré 
sa jej týkajú mailom na salonigorsedlak@gmail.com. Prevádzkovateľ ale výslovne 
upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založenom na súhlase pred jeho odvolaním.  
 
3. Zásady spracúvania súborov cookies 
 
Používanie cookies 
Používaním stránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho 
internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené 
prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a 
pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok 
používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého 
prehliadača. 
 
Čo sú cookies? 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača 
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, 
smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  
prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum 
svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a 
tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory 
„cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 
 
Prečo používame cookies? 
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť 
ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom 
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prispôsobiť obsah a reklamu a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať 
používanie služieb stránky.  
 
Aké cookies používame 
Používame dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým 
stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti 
alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu 
súborov cookies. 
 
Zmena nastavení cookies 
Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo 
upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu 
cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania 
viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.  
 
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. 
povolenie súborov cookies, prezeranie súborov cookies, zakázanie všetkých alebo vybratých 
súborov cookies atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese 
a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu: 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 
• Safari: http://www.apple.com/ 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en 
 
Partneri nášho webu 
Pri používaní nášho webu môžu naši niektorí partneri z oblasti sociálnych médií, inzercie 
a analýz využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Ale len v prípade, ak ste im už udelili 
súhlas vo vašom prehliadači.  
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