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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre webovú stránku 

Posledná aktualizácia dňa 11.02.2022 

PREAMBULA 

Spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ alebo Angelini“), 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov (Všeobecné nariadenie o spracúvaní údajov, ďalej len ako „GDPR 

alebo Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon”)  Vám 

poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky 

www. angelinipharma.sk.  

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.angelinipharma.sk je pre nás 

mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných 

údajov. Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy 

o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha 

s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.angelinipharma.sk (ďalej ako "naša webová 

stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované 

a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových 

stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky 

nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných 

údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany 

súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím 

akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.  

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k 

neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, 

neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje 

dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od 

všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní 

spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.  

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších 

poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez 

zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných 

údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.  

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej 

používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie 

v tajnosti.  

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa 

najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako 

internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, 

zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.  

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, 

môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce 
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spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je 

zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie 

týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.  

1. Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa a Zodpovednej osoby (DPO)   

Prevádzkovateľ je Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. so sídlom: Júnová 33, Bratislava 831 01,  

IČO: 48 116 351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 103647/B,  email: office@angelini.sk.  

Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (DPO), ktorú je možné 

kontaktovať priamo na nasledovnej adrese: JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., 

Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, IČO: 50 155 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109171/B alebo emailom na dpo@krockapartners.sk.  

  

2. Účely a právny základ spracúvania  

Vaše osobné údaje budú predmetom spracúvania v súlade s platným zákonom spravodlivým, zákonným 

a transparentným spôsobom na účely uvedené v texte nižšie a podľa nasledovných nevyhnutných 

predpokladov zákonnosti (právne základy spracúvania).  

 

 

Účel spracúvania Právny základ spracúvania 

a) Riadenie a komplexné riadenie Vášho CV  
a motivačného listu v prípade, kedy nám 
pošlete Váš CV a motivačný list a spoločnosť 
nemá zverejnenú pracovnú pozíciu. Budeme 
Vaše osobné údaje spracovávať  pre účely 
evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 
účel je potrebný súhlas dotknutej osoby (čl. 
6.1.a, GDPR).  

b) Riadenie a komplexné riadenie Vášho CV  
a motivačného listu v prípade, kedy nám pošlete 
Váš CV a motivačný list a spoločnosť MÁ 
zverejnenú pracovnú pozíciu. Budeme Vaše 
osobné údaje spracovávať  pre účely evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 
účel je potrebné pre plnenie zmluvy alebo 
realizáciu predzmluvných opatrení (ďalej 
stanovené ako „právny vzťah“ založený medzi 
Vami a Prevádzkovateľom po prípadnej 
žiadosti z Vašej strany) (čl. 6.1.b, GDPR). 

c) Riadne a komplexné riadenie Vašej žiadosti 
(napríklad žiadosť o poskytnutie informácií alebo 
pomoci, nevyžiadaná žiadosť o medicínsko-
vedecké informácie alebo žiadosť o zaslanie 
bezplatných vzoriek farmaceutických produktov) 
riadenie Vašich žiadostí. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 
účel je potrebné pre plnenie zmluvy alebo 
realizáciu predzmluvných opatrení (ďalej 
stanovené ako „právny vzťah“ založený medzi 
Vami a Prevádzkovateľom po prípadnej 
žiadosti z Vašej strany) (čl. 6.1.b, GDPR). 

d) Riadne a komplexné riadenie hlásení 
týkajúcich sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov 
farmakovigilancia.   

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 
účel je zákonným dôvodom (čl. 6.1.c, GDPR). 
 
Spracúvanie "osobitných kategórií osobných 
údajov" je nevyhnutné z dôvodov verejného 
záujmu v sektore verejného zdravotníctva na 
zabezpečenie vysokej kvality a bezpečnosti 
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3. Profilovanie  

Na zhromažďovanie a spracovanie týchto informácií používame rôzne nástroje, vrátane analytických a 

profilovacích súborov cookie, ako aj podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky). Údaje 

zhromaždené pomocou týchto technológií zahŕňajú: IP adresu, informácie o použitom zariadení a údaje 

získané pomocou použitého prehliadača alebo zariadenia (ako jedinečný identifikátor zariadenia a 

operačného systému), informácie o správaní prijaté počas online prehliadania alebo používania digitálneho 

obsahu a služieb, ako aj štatistických údajov.  

Podrobné informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií sledovania a analýzy na 

konkrétnych webových platformách a webových stránkach spoločnosti Angelini a o udelení súhlasu s ich 

používaním nájdete v konkrétnych „zásadách používania súborov cookie“ uvedených na uvedených 

webových stránkach a webových platformách spoločnosti Angelini.  

4. Kategórie spracúvaných údajov   

Prevádzkovateľ bude spracovávať nasledovné kategórie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:  

v prípade účelu ods. 2 písm. a) budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu Vášho CV a motivačného 

listu);  

v prípade účelu ods. 2 písm. b) budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu Vášho CV a motivačného 

listu);  

v prípade účelu ods. 2 písm. c) budeme spracúvať osobné údaje, ktoré Vy používate pri akejkoľvek žiadosti 

(predovšetkým meno a priezvisko, poštová adresa alebo emailová adresa) a akékoľvek ďalšie osobné údaje, 

ktoré ste mohli uviesť vo Vašej komunikácii alebo ktoré boli potrebné pre vybavenie Vašej žiadosti;  

v prípade účelu ods. 2 písm. d) môžeme spracúvať osobné údaje nasledovne:   

Ak ste zdravotnícky pracovník a podávate hlásenie v zastúpení pacienta, vyžiadame si od Vás nasledujúce 

osobné údaje: meno, špecializácia, kontaktné údaje na Vaše pracovisko (ako sú adresa, e-mailová adresa, 

telefónne číslo).  

Ak ste pacientom, alebo podávate hlásenie v mene pacienta, vyžiadame si od Vás nasledujúce osobné údaje 

pacienta: Iniciály mena a priezviska, dátum narodenia a/alebo vek, pohlavie, kontaktný údaj (napríklad 

telefónne číslo alebo e-mailová adresa). V rámci spracúvania vedľajšieho účinku si od Vás vyžiadame 

podrobnosti o vedľajšom účinku ktorý ste zaznamenali, vrátane dátumu jeho nástupu a odznenia, detaily o 

lieku, ktorý ste užívali, vrátane dôvodu prečo ste ho užívali a dávkovania.  

Ak ste pacientom, môže sa stáť, že v priebehu hlásenia vedľajšieho účinku, obdržíme od Vás citlivé osobné 

údaje, ako sú podrobnosti o Vašom zdravotnom stave.  

liekov a zdravotníckych pomôcok (článok 9 ods. 
2 písm. i) nariadenia GDPR). 

e) Účelom spracúvania osobných údajov je 
vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich 
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento 
účel je zákonným dôvodom (čl. 6.1.c, GDPR). 
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v prípade účelu ods. 2 písm. e) budeme spracúvať osobné údaje, ktoré Vy používate pri akejkoľvek žiadosti 

(predovšetkým meno a priezvisko, poštová adresa alebo emailová adresa) a akékoľvek ďalšie osobné údaje, 

ktoré ste mohli uviesť vo Vašej komunikácii alebo ktoré boli potrebné pre vybavenie Vašej žiadosti.  

5. Zdroj údajov  

Vaše osobné údaje sa budú získavať od Prevádzkovateľa:  

priamo od Vás a Vašej interakcie s nami  

6. Povaha poskytovania  

Poskytovanie Vašich osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie (účely uvedené v 

odseku 2, písmeno a) je nepovinné. Neposkytnutie Vášho CV a motivačného listu nemá pre Vás žiadny 

právny následok.  

Poskytovanie Vašich osobných údajov pre riadenie Vašich žiadostí – žiadosť prijatie do zamestnania (pre 

účely uvedené v odseku 2, písmeno b) je nevyhnutnou podmienkou pre Prevádzkovateľa, aby bol schopný 

odpovedať na Vašu žiadosť: neposkytnutie takýchto údajov by znemožnilo, aby ste zistili, či bola Vaša 

žiadosť vybavená.  

Poskytovanie Vašich osobných údajov pre účely farmakovigilancie (účely uvedené v odseku 2, písmeno b) je 

povinné, keďže vyplýva z právnych predpisov.  

Poskytovanie Vašich osobných údajov pre riadenie Vašich žiadostí (pre účely uvedené v odseku 2, písmeno 

c) je nevyhnutnou podmienkou pre Prevádzkovateľa, aby bol schopný odpovedať na Vašu žiadosť: 

neposkytnutie takýchto údajov by znemožnilo, aby ste zistili, či bola Vaša žiadosť vybavená (predovšetkým 

aby ste mohli prijať odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácií alebo pomoci, nevyžiadanú žiadosť 

o medicínsko-vedecké informácie alebo žiadosť o zaslanie bezplatných vzoriek farmaceutických produktov).  

Poskytovanie Vašich osobných údajov pre riadenie Vašich žiadostí (pre účely uvedené v odseku 2, písmeno 

d) je nevyhnutnou podmienkou pre Prevádzkovateľa, aby bol schopný odpovedať na Vašu žiadosť: 

neposkytnutie takýchto údajov by znemožnilo, aby ste zistili, či bola Vaša žiadosť vybavená (predovšetkým 

aby ste mohli prijať odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácií alebo pomoci).  

7. Kategórie príjemcov osobných údajov  

Pre účely uvedené vyššie v texte (odsek 2), Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté:  

osobám oprávneným Prevádzkovateľom vykonávať operácie spracúvania osobných údajov (zamestnanci 

alebo spolupracovníci Prevádzkovateľa);   

sprostredkovateľom ustanoveným Prevádzkovateľom (na všetky účely: poskytovateľom počítačových, 

technologických a telematických služieb; vrátane poskytovateľov uchovávania a riadenia dát, technických 

bezpečnostných opatrení a technologickej infraštruktúry);   

iným prevádzkovateľom údajov (na účely farmakovigilancie: národným a európskym lekárskym a liekovým 

agentúram; iným farmaceutickým spoločnostiam, vrátane spoločností v rámci skupiny Angelini Pharma 

Group, prepojených na Prevádzkovateľa prostredníctvom licenčných zmlúv a  dohôd o distribúcii 

farmaceutických produktov alebo v prípade prevodu  marketingových oprávnení na farmaceutický produkt; 

na účel riadenia Vašich žiadostí: kuriérom a zásielkovým spoločnostiam);  

v súlade so zákonom môžu byť Vaše údaje postúpené daňovým úradom, policajným zložkám a justičným 

a správnym orgánom pre posúdenie a stíhanie trestných činov, prevenciu a ochranu pred ohrozením 
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verejnej bezpečnosti, pre umožnenie Prevádzkovateľovi preukázať, uplatniť alebo obhajovať právny nárok 

na súde ako aj pre ďalšie dôvody súvisiace s ochranou práv a slobôd druhých.  

8. Doba uchovávania údajov  

Vaše osobné údaje uchovávame obmedzené obdobie, ktoré sa líši v závislosti od účelu spracúvania. Po 

uplynutí tejto doby budú Vaše údaje natrvalo vymazané alebo sa v každom prípade stanú anonymnými 

nezvratným spôsobom.  

Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s nižšie uvedenými podmienkami a kritériami:  

v prípade zaslania a následnej evidencie CV a motivačného listu (účel uvedený v odseku 2, písmeno a) po 

dobu tridsiatich (30) dní od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu;  

v prípade zaslania a následnej evidencie CV a motivačného listu (účel uvedený v odseku 2, písmeno b) po 

dobu trvania výberového konania;  

v prípade farmakovigilancie (účel uvedený v odseku 2, písmeno b) po dobu trvania registrácie lieku a 

najmenej 10 (desať) rokov po uplynutí platnosti povolenia na uvedenie na trh (registrácie);  

v prípade riadenia Vašich žiadostí (účel uvedený v odseku 2, písmeno c) po dobu vybavenia vašej žiadosti 

v prípade medicínskej otázky pod dobu nevyhnutnú v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov desiatich (10) rokov od riadneho 

a komplexného vybavenia Vašej žiadosti.   

v prípade uplatňovanie práv (účel uvedený v odseku 2, písmeno d) po dobu piatich (5) rokov od riadneho 

a komplexného vybavenia Vašej žiadosti.   

Z technických dôvodov nastane ukončenie spracúvania a následné zrušenie alebo anonymizácia Vašich 

osobných údajov v lehote do tridsiatich (30) dní od vyššie uvedených termínov.  

Týmto nie sú dotknuté prípady, v ktorých uchovávanie po dlhšiu dobu vyžaduje akýkoľvek súdny spor, 

žiadosť kompetentného orgánu alebo je to v súlade s platnou legislatívou.  

9. Prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP  

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý napriek tomu ponúka primeranú úroveň ochrany údajov stanovenú 

konkrétnymi rozhodnutiami Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).  

Prenos Vašich osobných údajov do krajín, ktoré nepatria do Európskej únie a ktoré nezabezpečujú 

primeranú úroveň ochrany údajov bude uskutočnený len po uzavretí špecifických dohôd medzi 

Prevádzkovateľom a príjemcom údajov, obsahujúcich ochranné doložky a primerané ochranné opatrenia 

týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ktoré sú takzvané „štandardné vzorové doložky", ktoré taktiež 

schválila Európska komisia alebo v prípade, že je prenos potrebný pre uzavretie a plnenie dohody medzi 

Vami a Prevádzkovateľom alebo pre riadenie vašich Žiadostí.  

10. Práva dotknutej osoby  

Dotknutá osoba, t.j. Vy, môže uplatniť v súvislosti so spracúvaním údajov popísanom v tejto Informácii 

práva vyplývajúce z platnej legislatívy o ochrane osobných údajov, vrátane práva:  

získať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje týkajúce sa Vás spracúvané.  Ak sú tieto osobné 

údaje spracúvané, získať prístup k týmto údajom a súvisiacim informáciám (predovšetkým o účele 
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spracúvania; kategóriách spracúvaných osobných údajov; príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, 

ktorým údaje boli alebo budú komunikované; o dobe uchovávania údajov alebo o kritériu, ktoré túto dobu 

určuje; o existencii práv opraviť si alebo vymazať údaje alebo obmedziť alebo namietať voči ich 

spracúvaniu; o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; o pôvode údajov; o prípadnej existencii 

automatizovaného rozhodovacieho systému, vrátane profilovania a, v takýchto prípadoch, významné 

informácie o použitom postupe a závažnosti očakávaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre dotknutú 

osobu; primerané ochranné opatrenia v prípade prenosu údajov mimo EÚ/EHP) ako aj kópiu takýchto 

osobných údajov za predpokladu, že nedôjde k porušeniu práv a slobôd druhých (práva na prístup);  

dosiahnuť opravu Vašich osobných údajov, t.j. dosiahnuť opravu, zmenu alebo aktualizáciu akýchkoľvek 

nepresných alebo nesprávnych údajov a dosiahnuť začlenenie osobných údajov, vrátane poskytnutia 

doplnkového vyhlásenia (právo na opravu);  

požadovať vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým keď (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré 

sa získavali alebo spracúvali, alebo (ii) sa spracúvali nezákonne, alebo (iii) musia byť vymazané za účelom 

splnenia právnej povinnosti, alebo, nakoniec, (iv) ste namietali voči ich spracúvaniu (pozri nižšie „právo 

namietať“) a v žiadnom prípade neexistuje žiaden oprávnený dôvod umožňujúci Prevádzkovateľovi 

pokračovať v spracúvaní (právo na zabudnutie). Zrušenie sa možno nevykoná v prípade, že spracúvanie je 

potrebné pre splnenie právnej povinnosti alebo pre preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právneho 

nároku na súde;  

dosiahnuť obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. že Prevádzkovateľ si ponechá údaje bez 

toho, aby ich mohol používať. Toto právo môže byť uplatňované len predovšetkým vtedy keď (i) napadnete 

správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby nevyhnutnej pre Prevádzkovateľa, aby overil správnosť 

takýchto údajov, alebo (ii) spracúvanie údajov je protizákonné a Vy požadujete obmedzenie ich používania, 

namiesto ich vymazania, alebo (iii) hoci Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely spracúvania, 

ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie práva na súde, or (iv) ste namietali 

voči spracúvaniu (pozri nižšie „právo namietať“), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 

Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby (právo na obmedzenie);  

dosiahnuť u Prevádzkovateľa, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo 

prostredníctvom zmluvy, v štandardnom formáte, ako aj aby boli prenesené, kde je to technicky možné, 

priamo tretej strane, ktorú označíte (právo na prenosnosť údajov);  

kedykoľvek stiahnuť Váš súhlas, ak bol predtým udelený na účel spracúvania Vašich osobných údajov, bez 

vplyvu na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas môžete odvolať 

kedykoľvek za použitia príslušného webového odkazu na konci každého emailu alebo SMS alebo 

kontaktovaním Prevádzkovateľa (odvolanie súhlasu);  

Okrem toho, Vy ako dotknutá osoba máte taktiež právo namietať:  

ak, prevádzkovateľ spracúva Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete 

podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú 

nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov.  

Pre uplatnenie týchto práv kontaktujte kedykoľvek Prevádzkovateľa, a to písomne na adresu Angelini 

Pharma Slovenská republika s.r.o., Júnová 33, 831 01 Bratislava alebo na emailovú adresu 

office@angelini.sk alebo písomne kontaktujte zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (DPO) JUDr. 

Katarína Kročková, KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 83103, Bratislava alebo emailom na 

dpo@krockapartners.sk.  
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11. Sťažnosť  

Ak ste presvedčený, že Vaše osobné údaje sú spracovávané protizákonne, máte právo podať sťažnosť úradu 

na ochranu osobných údajov (v Slovenskej republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava pre viac informácií 

navštívte https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Sťažnosť je možné podať aj na úrad na ochranu osobných 

údajov iný ako v Slovenskej republike, v prípade, že príslušný úrad na ochranu osobných údajov je členským 

štátom EÚ, v ktorom máte miesto Vášho obvyklého pobytu alebo v ktorom nastalo údajné porušenie.  

12. Súbory cookie a podobné technológie  

Informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií na webovej stránke nájdete v osobitných 

zásadách používania súborov cookie.  

13. Odkazy na iné webové stránky  

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.  

Spoločnosť Angelini nemôže zaručiť a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie poskytované 

takýmito tretími stranami, za ich úplnosť alebo presnosť, ani za obsah webových stránok uvedených tretích 

strán a akékoľvek produkty a služby potenciálne poskytované prostredníctvom webových stránok 

uvedených tretích strán, ani za spracovanie osobných údajov používateľov/prehliadačov uvedenými tretími 

stranami.  

Toto zverejnenie ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na naše webové stránky.  

14. Zmeny tohto oznámenia 

Neustály vývoj našich činností môže viesť k zmenám charakteristík spracovania vašich osobných údajov 

opísaných vyššie. V dôsledku toho môže toto oznámenie o ochrane osobných údajov časom podliehať 

zmenám a doplnkom, ktoré môžu byť potrebné aj s ohľadom na nové právne predpisy o ochrane osobných 

údajov.  

Aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude uverejnená na tejto stránke s 

uvedením dátumu jeho poslednej aktualizácie. Pri prístupe na webovú lokalitu sa preto obráťte na túto 

stránku.  

 

 


