
Podmienky spracovania osobných údajov („Podmienky“) poskytujú informácie o zhromažďovaní, zaznamenávaní, 
používaní a inom spracovávaní osobných údajov spoločnosťou STOCK Plzeň-Božkov s. r. o. so sídlom Palírenská 641/2, 
Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 27904636, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, C 21004 
(„STOCK“), ako správcom osobných údajov.

Účely spracovania a rozsah osobných údajov
Podmienky sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov na účely:
• registrácie a využívania online chatovacej služby, a to v rozsahu meno (prezývka) a e-mail,
• merania návštevnosti webových stránok, skvalitňovania úrovne služieb a personalizácie obsahu webových stránok 

v rozsahu IP adresy používateľa.

Právne základy spracovania
Spoločnosť STOCK spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, 
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Na registráciu a využívanie online chatovacej služby a takisto na meranie návštevnosti webových stránok 
a skvalitňovania úrovne služieb a personalizáciu obsahu webových stránok spracovávame vaše osobné údaje 
na základe vášho súhlasu.

Ako chránime vaše osobné údaje?
Môžete si byť absolútne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s riadnou starostlivosťou a v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni 
dostupných prostriedkov.

Obdobie spracovania
Osobné údaje spracovávané na účel registrácie a využívania chatovacej služby uchovávame 5 rokov. 
Na účel merania návštevnosti webových stránok, skvalitňovania úrovne služieb a personalizácie obsahu webových 
stránok sú uchovávané 5 rokov.

Odovzdávanie a sprístupňovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje v tejto súvislosti odovzdávame na spracovanie iba spracovateľom, s ktorými máme uzavreté 
písomné zmluvy, na základe ktorých ich zaväzujeme k dodržiavaniu týchto podmienok a platných právnych predpisov. 
Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba oprávneným zamestnancom STOCK a/alebo nižšie uvedeným spracovateľom, 
a to iba v miere nevyhnutnej na účely spracovania:
• Line Art Group a. s. so sídlom Praha 4, Nuselská 46, IČO: 27168590, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 9466.

Poučenie o právach
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo: (I) na prístup k osobným údajom, (II) na opravu či doplnenie 
nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (III) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje 
potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, 
(IV) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch, (V) na prenositeľnosť údajov, (VI) 
na vznesenie námietky, po ktorej bude spracovanie vašich osobných údajů ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú 
závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä 
ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (VII) na to, obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť STOCK nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním (či nemožnosťou použitia) jej internetových 
stránok a ďalším využívaním ich obsahu vrátane škôd spôsobených počítačovými vírusmi alebo nesprávnosťou či 
neúplnosťou ich obsahu. Spoločnosť STOCK nie je ďalej zodpovedná za škody spôsobené používaním elektronických 
komunikačných prostriedkov, najmä za škody vzniknuté z nedoručenia alebo oneskoreného doručenia elektronických 
správ, zo zadržania alebo manipulácie s elektronickými správami zo strany tretích osôb, ďalej z počítačových programov 
využívaných na elektronickú komunikáciu a z prenosu počítačových vírusov.
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Záverečné ustanovenia
Podmienky spracovania osobných údajov sú k dispozícii on-line na internetových stránkach www.blackfox.sk.

Vzhľadom na to, že sú vaše osobné údaje pre vyššie zmienené účely spracovávané na základe vami dobrovoľne 
udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním takých osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Na odvolanie súhlasu využite e-mail it@lineart.cz.

Pre ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou STOCK napíšte, prosím, na e-mail GDPR@stockspirits.com.

Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať 
sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR,
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava ,
www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
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