
ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), 
 
PREVÁDZKOVATEĽ: 
Názov nadácie: Royal Nature World s.r.o. 
Sídlo: Bernoláková 560/10, 965 01  Žiar nad Hronom 
IČO: 51786915 
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, 
Vložka č: 34648/S 
Telefonický kontakt: +421 915 569 773 
E-mailový kontakt: info@royalnatureworld.com 
 
(ďalej len „RNW“) 
 
DOTKNUTÁ OSOBA: 

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“). 

1. Aby sme mohli vykonávať našu činnosť a napĺňať ciele našej nadácie, potrebujeme o Vás vedieť 
základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. 

2. V súvislosti s aktivitami našej Nadácie Anjel rodiny zasielame záujemcom marketingové 
informácie o plánovaných podujatiach, programoch, prípadne ďalšie informácie. Ak ste dobrovoľne 
poskytli svoje osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) či už písomne na 
formulári alebo nižšie uvedeným postupom, a tým ste vyjadrili svoj dobrovoľný súhlas so 
spracúvaním a uchovávaním týchto osobných údajov, ubezpečujeme Vás, že tieto osobné údaje 
spracúvame a používame len na deklarované účely, t.j. na účely priameho marketingu, zasielania 
informácií o nových podujatiach a iných marketingových aktivitách. 

3. Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na 
marketingové účely“ pri vyplňovaní kontaktného formulára na našej internetovej stránke 
www.royalnatureworld.com vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním 
osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ toto políčko nezaškrtnete, údaje uvedené 
v kontaktnom formulári budú použité výhradne len pre účel, kvôli ktorému nás kontaktujete 
(informácie, objednávka, spolupráca, atď.). 

4. Kedykoľvek môžete požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich 
meniť alebo aktualizovať. Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov: 

- ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť 
týchto osobných údajov, 

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných 
údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania, 

- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné 
účely, 



- v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené 
dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami. 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. 

5. Máte má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové 
účely. Môže tak urobiť poštou alebo e-mailom na adrese info@royalnatureworld.com Odvolanie 
súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho 
odvolaniu. Vaše údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie. 

V ostatných prípadoch máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v 
prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, 

- namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na 
základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete 
spracúvanie za účelom priameho marketing, 

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

6. Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Osobné údaje nezverejňujeme, 
nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom. 

7. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov je len do momentu, keď pominie účel, na 
ktorý sú spracúvané, nie však dlhšie ako 10 rokov alebo do odvolania oprávneného súhlasu. 
Následne vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Niektoré vaše osobné údaje sme oprávnení 
spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely 
štatistiky alebo účtovníctva. 

8. Môžete si písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máte 
tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky. 
 
Kontakty 
Telefonický kontakt:  +421 915 569 773 

E-mailový kontakt: info@royalnatureworld.com 

Web stránka: www.roylnatureworld.com 
Adresa: Bernoláková 560/10, 965 01  Žiar nad Hronom  

 


