
Podmienky využívania internetovej stránky 
www.odporuc.o2.sk a informácie 
o spracúvaní osobných údajov 
(ďalej len „Podmienky“) 

1. Internetovú stránku www.odporuc.o2.sk stránka prevádzkuje spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len 

„Poskytovateľ“) a slúži na zbieranie kontaktných údajov za účelom oslovenia s ponukou služieb. 

2. Návštevník stránky sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky.  

3. Návštevník stránky sa zaväzuje používať funkcionality stránky výlučne pre vlastné potreby. 

4. Návštevník stránky zodpovedá za obsah a pravdivosť svojich dát a údajov, zadávaných do formulára na 

stránke www.odporuc.o2.sk.  

5. Návštevník stránky sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti funkcionalít stránky, ani sa 

nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nim. 

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky a vyhradzuje si právo 

kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť stránku www.odporuc.o2.sk, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia 

návštevníkom stránky. 

7. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah informácií a údajov, ktoré na stránku www.odporuc.o2.sk pridal 

návštevník stránky. 

8. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom 

stránky www.odporuc.o2.sk patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má Poskytovateľ za 

týmto účelom uzatvorené príslušné dohody. 

9. Spracúvanie osobných údajov 

a) Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 04 

Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka číslo: 27882/B 

b) Spracúvané údaje: 

meno záujemcu o ponuku, telefónne číslo záujemcu o ponuku, telefónne číslo odporúčateľa 

c) právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby 

d) účelom spracúvania je oslovenie odosielateľa formulára s ponukou služieb. 

e) osobné údaje sú získané od dotknutej osoby. 

f) Práva dotknutej osoby 

i)    právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby, právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, právo na prístup k týmto 

osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR; 

ii)   právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov); 

iii)    právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

iv)   právo namietať spracúvanie osobných údajov; 
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v)    právo na prenosnosť osobných údajov; 

vi)  právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

vi)   právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

 Kontakt na Zodpovednú osobu: 

O2 Slovakia, s.r.o. 

Zodpovedná osoba 

Einsteinova 24 

851 01 Bratislava 

g) Prenos údajov do tretích krajín, automatizovanie ani profilovanie sa neuskutočňuje 

h) prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa s ktorým má uzatvorenú 

zmluvu o spracúvaní osobných údajov 

10. Návštevník stránky berie na vedomie, že Poskytovateľ môže za účelom zlepšovania služieb používať 

cookies. Viac na stránke https://www.o2.sk/ochrana-sukromia/zoznam-pouzivanych-cookies . Stránka 

www.odporuc.o2.sk nepoužíva cookies za účelom marketingu. 

11. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.12.2021. Účinnosťou nového znenia 

Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť. 
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