
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. 18/2018 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. 

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.  

Prečo tieto údaje potrebujeme? 

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar 
objednali dodať – Spracúvanie osobných údajov na účel plnenia povinností vyplývajúcich z 
kúpnej zmluvy vykonáva prevádzkovateľ v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu 
zákazníka/kupujúceho.  

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. 

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo IS: 1717510 a 1717509. 

 

Platné od 25-05-2018 


