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BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Informácia o spracúvaní osobných údajov  

spoločnosťou    Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.  

podľa  § 19 a nasl. zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako  

"Zákon o ochrane osobných údajov") v súlade s článkami Č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  

EÚ Č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

ktorým sa zrušuje smernica Č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako "Nariadenie  

GDPR")  

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby, sú upravené v Zákone o ochrane  

osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom  

osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné  

údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.,  

Horný Smokovec 2, 062 01  Vysoké Tatry,  IČO: 31737927 DIČ: 2020964407 Zápis: Okresný súd Prešov,  

Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 3460/P (ďalej len "Prevádzkovateľ")  

Kontaktné údaje:  

E-mail: kupelehs@stonline.sk 

Telefónne číslo: +421 52 4422329 alebo +421 911 953 994. +421 911 647 950  

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne  

spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Horný Smokovec 2,  

062 01  Vysoké Tatry alebo elektronicky na adrese : kupelehs@stonline.sk 

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej  

vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie  

alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom  

rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou  

a kontaktné údaje tj. Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail a telefónne  

číslo.  

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:  

a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;  

b) Kontaktné údaje – e-mailové adresa a telefónne číslo, Facebook, Instagram 

c)Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, pričom na  

základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby;  

d) Informácie zo záznamov telefonických hovorov, pomocou e-rnailu, SMS správ, Facebook alebo Instagram. 

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak  

nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine  

prípadov Váš  rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov  

uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.tatranskekupele.sk,www.klimatickekupele.sk , 

www.detskekupele.sk  

prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.  

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií,  

napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené  

Prevádzkovateľovi poskytnúť.  

 

4. ÚČEL SPRACÚVANIA  

http://www.tatranskekupele.sk,www.klimatickekupele.sk/
http://www.detskekupele.sk/


Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, účel spracúvania  

súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:  

· uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o kúpeľnej starostlivosti, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci  

klientskeho portálu;  

· zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich z návrhu na kúpeľnú starostlivosť;  

 •  poskytovanie osobných údajov zmluvnému partnerovi: zdravotnej poisťovni  

 •  spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;  

· spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho  

vzťahu;  

 •  evidencia a archivovanie;  

 •  riešenie prípadných reklamácii a súdnych sporov.  

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného  

spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, pripadne  

o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s  

nasledujúcimi činnosťami:  

· ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou,  

najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo  

alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom pošty, telefonicky a pod., zverejňovanie fotografií na sociálnych /Facebook 

a Instagram / 

· sieťach, webových stránkach Prevádzkovateľa 

 •  prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;  

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol  

zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je  

oprávnený predmetné služby zabezpečiť.  

5. PRÁVNY ZÁKLAD  

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č.  

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy  

o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práva právom chránených záujmov Prevádzkovateľa  

a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely poskytnutia osobných údajov zmluvnému partnerovi - poskytovateľovi  

zájazdu).  

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností  

Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný  poskytovať žiadne služby.  

6. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných  

právnych predpisov, Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol  

súhlas udelený,  

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od  

ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu,  

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do  

momentu odvolania súhlasu.  



Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle  

príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,  

7. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov  

prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia,  

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe  

zmluvy o spracúvaní osobných údajov,  

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa  

a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ako aj samotný zmluvný partner-  

poskytovateľ zájazdu,  

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:  

právo na prístup a na informácie k svojim osobným údajom,  

- právo na opravu osobných údajov,  

- právo na výmaz osobných údajov,  

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

- právo na prenosnosť osobných údajov,  

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením  

GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi,  

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla  

Prevádzkovateľa: Kúpele Horný Smokovec, s.r.o., Horný Smokovec 2, 062 01  Vysoké Tatry alebo elektronicky na 

adrese: kupelehs@stonline.sk 

Aktuálne znenie zákona č, 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  

Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu: https://www.slov-lex.sk/pravne-  

predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525  

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č, 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č, 95/46/ES  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:  

https//eur –Iex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK 
 
 


