
 

DOTKNUTÁ OSOBA ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD 

Používateľ webovej 

stránky www.dns.sk 

meranie počtu návštev, priemerného 

času stráveného na stránke, počtu 

zobrazených stránok a pod. 

oprávnený záujem na meraní používania 

webovej stránky a zlepšenia jej obsahu, 

nastavení a používania (čl. 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR) 

poskytovanie informácií o našich 

propagačných ponukách, novinkách, 

udalostiach, (newsletter-e a iné 

publikácie), spravovanie záznamov 

o odberných službách 

váš predchádzajúci súhlas udelený 

zaškrtnutím príslušného políčka pri 

poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 

ods. 1 písm. a) GDPR) 

 

implicitný súhlas podľa §62 ods. 3 zákona o 

elektronických komunikáciách  

odpovedanie na Vaše otázky 

a vybavovanie vašich žiadostí vo 

vzťahu k Vašim údajom 

plnenie zmluvných alebo zákonných 

povinností  (čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR) 

Obchodný zákazník/ 

dealer 

na plnenie dealerskej zmluvy, zmluvy 

o predĺžení splatnosti, objednávok, 

doručovanie, fakturáciu, pridelenie 

platieb za účelom poskytnutia 

požadovaných služieb, prevzatie 

tovaru 

plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy/zmlúv uzatvorenej medzi Vami 

a nami  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

  plnenia zákonnej povinnosti 

stanovenej všeobecne záväzným 

právnym predpisom (napr. povinnosť 

uchovávať účtovné a daňové doklady) 

plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na 

prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) 

  preukazovania, uplatňovania alebo 

obhajovania právnych nárokov 

prevádzkovateľa alebo dotknutej 

osoby 

oprávnený záujem na ochrane majetku, 

majetkových a iných práv prevádzkovateľa 

a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov 

prevádzkovateľa alebo tretích strán (čl. 6 ods. 

1 písm. f) GDPR) 

Potenciálny obchodný 

zákazník/ Potenciálny 

dealer 

boj proti korupcií, proti praniu 

špinavých peňazí, boj proti podvodom, 

predzmluvné vzťahy - poznanie svojho 

zákazníka, kontrola dôveryhodnosti 

partnera, udeľovanie kreditného limitu 

dodržiavanie zákonných povinností, plnenie 

zmluvy, súhlas (ak je vyžadovaný), oprávnený 

záujem na dodržiavaní právnych predpisov a 

transparentných vzťahoch s partnermi a 

ochrane práv a nárokov prevádzkovateľa (čl. 

6 ods. 1 písm. a), c), f) GDPR) 

Kontaktná osoba 

Zákazníka/dealera 

kontaktovanie zákazníka/dealera na 

obchodné účely (prijatie objednávky, 

požiadavka služby), udržiavanie vzťahu 

so zákazníkmi, poskytovanie 

aktualizácií zákazníkom 

plnenie zmluvných alebo zákonných 

povinností  (čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR) 

oprávnený záujem na ochrane práv a nárokov 

prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) 



 

odpovedanie na hlásené problémy s 

produktami alebo otázky na bezplatnej 

telefónnej linke 

oprávnený záujem poskytovať naše služby v 

čo najlepšej kvalite a zabezpečiť spokojnosť 

a podporu našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 

písm. f) GDPR) 

Údaje o osobách 

oprávnených preberať 

tovar za dealera 

identifikácia a určenie osôb 

poverených prevzatím tovaru 

plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami 

a vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

Uchádzači o zamestnanie, 

ktorí poskytli CV 

a motivačný list cez sekciu 

Kariéra 

manažment uchádzačov, posúdenie 

vašej žiadosti a kontaktovanie 

prostredníctvom telefónu alebo e-

mailu, databáza 

  

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť 

pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami, 

predzmluvné vzťahy, súhlas na uchovanie 

v evidencii potenciálnych uchádzačov (čl. 6 

ods. 1 písm. a), b), f) GDPR) 

Z pozície 

sprostredkovateľa pre 

dealera: Príjemcovia 

zásielok objednaných 

dealermi 

poskytovanie Služby dealerom 

a zaslanie tovaru na adresu uvedenú 

dealerom, vykonávanie služby 

doručenia v mene dealera koncovému 

zákazníkovi 

plnenie zmluvy medzi dealerom a nami, 

DPA (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 28 GDPR) 

 


