
Ochrana osobných údajov 

Vyhlásenie spoločnosti 

Spoločnosť TravelNetCon Global spol. s r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu 
elcigarety.sk vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných 
údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v 
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších 
predpisov. 
Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej 
strane. 

Spoločnosť TravelNetCon Global spol. s r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy v súlade so 
zákonom 89 z 25. novembra 2015 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov 

a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 15 Elektronické cigarety: 

(8) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je povinný 
každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať ministerstvu 
a) komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku, 
b) informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov 
a hlavných typov súčasných používateľov, 
c) informácie o spôsobe predaja výrobkov a 
d) prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými 
skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka. 
a 
(10) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek je 
povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto 
výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú. 

Uvedené analýzy sa vykonávajú formou – Anonymnej ankety -  elektronicky priamo na 
stránke e-shopu a jej účasť je dobrovoľná. Anonymnú anketu nájdete v sekcii – Všetko 
o nákupe. 

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme? 

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme 
poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu 
(fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme 
všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali. 

Prečo tieto údaje potrebujeme? 

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar 
objednali dodať. 
V prípade, že ste u nás registrovaný zákazník, môžete získať aj ďalšie výhody, ako napríklad 
využívať služby ako „Zľavový kupón“, sledovanie nákupných zoznamov. 

 



Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť? 

Ak sa prihlásite do e-shopu elcigarety.sk, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás 
evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. V prípade, že chcete Vašu 
registráciu úplne zrušiť môžete po prihlásení do e-shopu. 

 

Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných 
fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto 
využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a TravelNetCon Global spol. s r.o. za 
toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť. 

Používatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu 
byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa 
užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na 
užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz 
navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a 
obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli 
spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť 
neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať 
korektne. 

 

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle 
zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo IS: 1717510 
a 1717509. 

 

Platné od 6-11-2017 

 


