
Ochrana súkromia a osobných údajov 
 

 
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.megi.sk:  
Obchodné meno a právna forma:   MEGI Svet Pečenia, s.r.o. 
Sídlo:      Pažiť 202, 95135 Veľké Zálužie 
Prevádzka:     Štefánikova 50, 94903 Nitra 
IČO:      45 882 916 
Kontaktné údaje:  Tel:  +421 915 126 095 

Mail:  megi@megi.sk 
 
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme 
niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na 
komunikáciu so zákazníkom. 
V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k 
objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. 
 
Pri registrácii a nakupovaní potrebujeme od zákazníkov nasledovné informácie : 

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na 
faktúre) 

• e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu so zákazníkom) 

• voliteľne ďalšie adresy (ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná) 

• telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom) 

• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie 
faktúry a správne zaúčtovanie) 
 

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, aby ich zákazník nemusel nanovo 
zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. 
Registrovaný zákazník môže po prihlásení svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť. Zmena 
je možná aj prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si zákazník praje zrušiť svoju registráciu, požiada o 
to e-mailom a jeho konto bude zmazané.  
 

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre 
správne fungovanie obchodu (napr. čo zákazník vložil do nákupného košíka, kedy na stránku prišiel, 
odkiaľ na stránku prišiel). 
Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným 
subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie 
objednávky ako napríklad doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo 
pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, 
zničením, stratou a zneužitím. 
 
Doba uchovávania osobných údajov 
Vašej osobné údaje uchovávame do doby kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. 
Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním 
Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo 
požiadate o ich vymazanie. 
Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, 
ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas 
záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní. 
 

mailto:megi@megi.sk


Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii 
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas 
môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. 
Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 

 
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo 
osobne u prevádzkovateľa máte právo:  
• žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 
svojich osobných údajov; 
• namietať spracúvanie svojich osobných údajov;  
• na prenosnosť osobných údajov;  
• podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.  
 
 
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté 
slobodne.  


