
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES 
služby mapsfy.com 

  
Výklad niektorých pojmov 

 
„Prevádzkovateľ“ je spoloč nosť MAPSFY s. r. o., so 
sí dlom Uliča Ja na Holle ho 8479/5, 917 01 Trnava, 
Slovenska  republika, IČ O: 53 152 611. 
 
„Nariadenie“ je nariadenie Euro pskeho parlamentu 
a rady (EU ) 2016/679 o očhrane fyzičky čh oso b pri 
spraču vaní  osobny čh u dajov a o voľnom pohybe 
taky čhto u dajov, ktory m sa zrus uje smerniča 
95/46/ES. 
 
„Zákon“ je za kon č . 18/2018 Z. z. o očhrane osobny čh 
u dajov. 
 
„Predpisy o ochrane osobných údajov“ su  
Nariadenie, Za kon, ako aj ostatne  predpisy o očhrane 
osobny čh u dajov. 
 
„Webová stránka“ je webova  stra nka umiestnena  na 
internetovej stra nke (URL) https://mapsfy.čom. 
 
„Služba“ je sluz ba poskytovana  na Webovej stra nke na 
internetovej stra nke (URL) https://mapsfy.čom. 
 
„Užívateľ“ je kaz dy  na vs tevní k Webovej stra nky 
a pouz í vateľ Sluz by.  
 
„Registrovaný užívateľ“ je na vs tevní k Webovej 
stra nky, ktory  sa zaregistroval na Webovej stra nke ako 
„nekomerčný užívateľ“. Registrovany m uz í vateľom sa 
mo z e stať kaz da  osoba, ktora  ku dn u registra čie: 
 

i. dovr s ila 16 rok veku, č o Preva dzkovateľ 
overuje uvedení m veku pri pročese 
registra čie,  a za roven   
 

ii. uvedie vo formula ri e-mailovu  adresu, 
ktorej spra vnosť sa potvrdzuje overovačí m 
e-mailom. 

 
Registrovany  uz í vateľ sa mo z e zaregistrovať aj 
prostrední čtvom u č tu na sočia lnej sieti Fačebook alebo 
prostrední čtvom u č tu na sočia lnej sieti Google plus. 
 
„Komerčný užívateľ“ je na vs tevní k Webovej stra nky, 
ktory  sa zaregistroval na Webovej stra nke ako 
„komerčný užívateľ“ alebo „samospráva“. Komerč ny m 
uz í vateľom sa mo z e stať podnikateľsky  subjekt a/ 
alebo samospra vny orga n, zastupuju či a/alebo 
povereny  Komerč ny m uz í vateľom pri vy kone jeho 
podnikateľskej č innosti, resp. pri vy kone samospra vnej 
č innosti. Komerč ny m uz í vateľom sa mo z e stať kaz dy  
podnikateľsky  subjekt a/alebo orga n samospra vy, 
v ktore ho zastu pení  uvedie Uz í vateľ e-mail a telefo nne 
č í slo.  
 
„Potvrdzovací e-mail“ je e-mail doruč eny  
Preva dzkovateľom do e-mailovej adresy 
Registrovane ho uz í vateľa a Komerč ne ho uz í vateľa, 
ktory m Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ 
potvrdzuje registra čiu. 
 

„Účet“ je profil Registrovane ho uz í vateľa 
a Komerč ne ho uz í vateľa, ktory  potvrdil registra čiu do 
u č tu Potvrdzovačí m e-mailom. 
 
„Licenčné a zmluvné podmienky“ su  podmienky 
pouz í vania Webovej stra nky a prí slus ny čh Sluz ieb. 
 
„Podmienky“ su  tieto podmienky o očhrane osobny čh 
u dajov pri spraču vaní  osobny čh u dajov dotknuty čh 
oso b.  
 
„Newsletter“ je reklamny  e-mail zasielany  
Preva dzkovateľom Uz í vateľovi, Registrovane mu 
uz í vateľovi a/alebo Komerč ne mu uz í vateľovi, ktory  
prejavil za ujem zasielanie reklamne ho e-mailu. U č ely 
zasielania Newsletteru su  s pečifikovane  v č l. 2, bode 
16. a nasl. Podmienok.  

 
1. Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje v su lade 

s Nariadení m, Za konom a ostatny mi predpismi 
o očhrane osobny čh u dajov. Podmienky upravuju  
spraču vanie osobny čh u dajov Preva dzkovateľom 
pri pouz í vaní  Webovej stra nky a uz í vaní  Sluz by. 
Preva dzkovateľ preva dzkuje Webovu  stra nku 
a poskytuje Sluz by vs etky m Uz í vateľom. Webova  
stra nka a Sluz ba su  verejne prí stupne  s iroke mu 
okruhu Uz í vateľov.  
 

1.2. Podmienky sa nevzťahuju  na anonymne  
informa čie, konkre tne na informa čie, ktore  sa 
nevzťahuju  na identifikovanu /identifikovateľnu  
fyzičku  osobu, ani na osobne  u daje, ktore  sa stali 
anonymny mi. 
 

1.3. Sluz bu mo z e vyuz í vať kaz dy  Uz í vateľ. Uz í vateľ sa 
mo z e stať Registrovany m uz í vateľom alebo 
Komerč ny m uz í vateľom registra čiou na u č ely 
vyuz í vania Sluz by za splnenia ty čhto Podmienok. 
V prí pade, ak sa Uz í vateľ nezaregistruje na u č ely 
vyuz í vania Sluz by a nestane sa Registrovany m 
uz í vateľom, ako ani Komerč ny m uz í vateľom, 
nevzťahuje sa nan ho č la nok II. Podmienok, keďz e 
Uz í vateľ v takomto prí pade nie je identifikovanou, 
resp. identifikovateľnou fyzičkou osobou 
a Preva dzkovateľ nedisponuje osobny mi u dajmi 
o Uz í vateľovi. 

 
1.4. Pri registra čii Uz í vateľ uvedie e-mailovu  adresu 

a zada  heslo. Uz í vateľ sa sta va Registrovany m 
uz í vateľom a Komerč ny m uz í vateľom az  kliknutí m 
na polí č ko v Potvrdzovačom e-maily. Po riadnom 
zaregistrovaní  zí skava Registrovany  uz í vateľ 
a Komerč ny  uz í vateľ U č et.  

 
1.5. Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ ma  

pra vo kedykoľvek U č et deaktivovať (ďalej len 
„deaktivácia Účtu“) a/alebo vymazať (ďalej len 
„vymazanie Účtu“). Deaktiva čiou U č tu sa stanu  
vs etky u daje a nastavenia neprí stupne , avs ak je 
moz ne  ičh obnoviť. Vymazaní m U č tu prí de k strate 
vs etky čh u dajov a nastavení . Po vymazaní  U č tu uz  
nie je moz ne  u daje a nastavenia obnoviť.  

 
1.6. Pri kaz dej na vs teve Sluz by Uz í vateľom, 

https://mapsfy.com./
https://mapsfy.com./


Registrovany m uz í vateľom alebo Komerč ny m 
uz í vateľom je moz ne  udeliť alebo odmietnuť 
udelenie su hlasu Preva dzkovateľovi so 
sledovaní m polohy Uz í vateľa, Registrovane ho 
uz í vateľa a/alebo Komerč ne ho uz í vateľa. 

 
2. Ochrana osobných údajov 
 
A. Všeobecné ustanovenia 
 
2.1. Č la nok 2 ty čhto Podmienok sa vzťahuje na 

Uz í vateľov, Registrovany čh uz í vateľov 
a Komerč ny čh uz í vateľov, ktorí  su  identifikovaní  
alebo identifikovateľní  ako fyzičke  osoby. Tento 
č la nok sa nevzťahuje na osobne  u daje, ktore  sa 
stali anonymny mi taky m spo sobom, z e fyzička  
osoba nie je identifikovana  alebo 
identifikovateľna . Na urč enie toho, č i je alebo nie 
je fyzička  osoba identifikovateľna  Preva dzkovateľ 
berie do u vahy pouz itie vs etky čh prostriedkov a 
postupov, pri ktory čh existuje primerana  
pravdepodobnosť, z e Preva dzkovateľ identifikuje 
fyzičku  osobu.   
 

2.2. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje v su lade 
so za sadami spraču vania osobny čh u dajov, t. j. 
za konne, spravodlivo, transparentne, spra vne, 
obmedzení m u č elu spraču vania, minimaliza čiou 
u dajov, minimaliza čiou učhova vania, do verne 
a zodpovedne, prič om: 

 
2.2.1. za konne , spravodlive  a transparentne  

spraču vanie osobny čh u dajov je zabezpeč ene  
urč ení m pra vneho za kladu, ktory  je 
s pečifikovany  pri kaz dom u č ele spraču vania 
v zmysle č la nku 2., č asti B. ty čhto Podmienok, 
  

2.2.2. spra vnosť spraču vania osobny čh u dajov je 
zabezpeč ena  moz nosťou Registrovane ho 
uz í vateľa kedykoľvek svoje osobne  u daje 
v U č te meniť a upravovať, 

 
2.2.3. obmedzenie u č elu Preva dzkovateľ 

zabezpeč uje zí skavaní m osobny čh u dajov na 
konkre tne urč ene , vy slovne uvedene  
a legití mne u č ely, so zohľadnení m skutoč nosti, 
z e ďals ie spraču vanie na vedečke  alebo 
s tatističke  u č ely sa nepovaz uje za nezluč iteľne  
s po vodny mi u č elmi, 

 
2.2.4. minimaliza čia u dajov je zabezpeč ena  ty m, z e 

Preva dzkovateľ vyz aduje od fyzičkej osoby 
vy luč ne nevyhnutne  a potrebne  osobne  u daje 
k naplneniu u č elu, na ktory  sa osobne  u daje 
spraču vaju  (napr. pri registra čii 
Registrovane ho uz í vateľa vyz aduje 
Preva dzkovateľ iba e-mailovu  adresu), 

 
2.2.5. minimaliza čia učhova vania osobny čh u dajov je 

zabezpeč ena  učhova vaní m u dajov vo forme, 
ktora  umoz n uje identifika čiu dotknuty čh oso b 
najviač dovtedy, ky m je to potrebne  na 
dosiahnutie u č elu, so zohľadnení m 
skutoč nosti, z e ďals ie spraču vanie na vedečke  
alebo s tatističke  u č ely sa nepovaz uje za 
nezluč iteľne  s po vodny mi u č elmi za 

predpokladu prijatia primerany čh tečhničky čh 
a organizač ny čh opatrení  vyz adovany čh 
v zmysle Nariadenia, 

 
2.2.6. do vernosť osobny čh u dajov je zabezpeč ena  

spraču vaní m osobny čh u dajov bezpeč ne, 
vra tane na lez itej a u č innej očhrany pred 
neopra vneny m a neza konny m spraču vaní m, 
stratou, znič ení m alebo pos kodení m, vz dy 
prostrední čtvom u č inny čh a primerany čh 
tečhničky čh a organizač ny čh opatrení  (napr. 
SSL čertifika t), 

 
2.2.7. zodpovednosť Preva dzkovateľa je 

zabezpeč ena  jeho povinnosťou vz dy, na 
poz iadanie riadne preuka zať su lad so za sadou 
za konnosti, spravodlivosti a transparentnosti. 

 
2.3. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje na 

za klade nasledovny čh pra vnyčh za kladov: su hlas, 
plnenie zmluvy a plnenie za konny čh povinností  
Preva dzkovateľa. 
 

2.4. Preva dzkovateľ zí skava osobne  u daje vy luč ne 
priamo od Uz í vateľov, Registrovany čh uz í vateľov 
alebo Komerč ny čh uz í vateľov, a to na za klade 
dobrovoľne ho poskytnutia ty čhto osobny čh 
u dajov Preva dzkovateľovi. 

 
2.5. Preva dzkovateľ vedie o spračovateľsky čh 

č innostiačh za znamy, v ktory čh je uvedeny  u č el 
spraču vania osobny čh u dajov, opis katego rií  
dotknuty čh oso b a katego rií  osobny čh u dajov, 
resp. priamo dotknute  osoby a osobne  u daje, 
katego rie prí jemčov, ktory m boli alebo budu  
osobne  u daje poskytnute , prenosy do tretej 
krajiny alebo medzina rodnej organiza čie 
v prí pade prenosu osobny čh u dajov, podľa 
moz ností  predpokladane  lehoty na vymazanie 
ro znyčh katego rií  osobny čh u dajov, ako aj podľa 
moz ností  vs eobečny  opis tečhničky čh 
a organizač ny čh bezpeč nostny čh opatrení  podľa 
moz ností  Preva dzkovateľa. 

 
2.6. Preva dzkovateľ vedie pre kaz dy  u č el spraču vania 

osobny čh u dajov samostatnu  databa zu, v ktorej 
su  začhytene  osobne  u daje Uz í vateľov, 
Registrovany čh uz í vateľov  a/alebo Komerč ny čh 
uz í vateľov. 
  

2.7. Preva dzkovateľ po uplynutí  doby učhova vania 
vymaza va a/alebo pseudonymizuje osobne  u daje 
tak, aby osobne  u daje nebolo moz ne  priradiť ku 
konkre tnej fyzičkej osobe bez pouz itia 
dodatoč ny čh informa čií . Po vykonaní  
pseudonymizovania (anonymiza čie) uz  
poskytnute  u daje nemoz no naďalej povaz ovať za 
osobne  u daje,  nakoľko uz  nie je moz ne  
prostrední čtvom ty čhto u dajov identifikovať 
fyzičku  osobu.  
 

2.8. Medzi prí jemčov osobny čh u dajov patria urč ení  
zamestnanči Preva dzkovateľa 
a sprostredkovatelia z oblasti IT, ktorí  
spolupračuju  na tvorbe a vy voji Webovej stra nky 
a Sluz by.   



 
2.9. Preva dzkovateľ obozna mil zamestnančov 

s postupmi, pročesmi a za sadami pri spraču vaní  
osobny čh u dajov, ako aj s povinnosťou začhovať 
mlč anlivosť. Preva dzkovateľ vyhlasuje, z e pri 
vy bere sprostredkovateľov postupoval v su lade 
s Nariadení m a ma  so sprostredkovateľmi 
uzatvorenu  zmluvu o sprostredkovateľsky čh 
č innostiačh. 

 
2.10. Preva dzkovateľ nespraču va osobne  u daje 

profilovaní m, ako ani z iadnou inou 
automatizovanou formou spraču vania osobny čh 
u dajov. Preva dzkovateľ nespraču va Osobne  u daje 
tak, z e by aky mkoľvek spo sobom vyhodnočoval 
osobne  aspekty ty kaju če sa Uz í vateľa, 
Registrovane ho uz í vateľa a/alebo Komerč ne ho 
uz í vateľa, predovs etky m analyzovaní m 
alebo predví daní m aspektov Uz í vateľa, 
Registrovane ho uz í vateľa a/alebo Komerč ne ho 
uz í vateľa, su visiačičh s jeho majetkovy mi 
pomermi, zdraví m, osobny mi preferenčiami, 
za ujmami, spoľahlivosťou, spra vaní m, polohou 
alebo pohybom. 

 
2.11. Preva dzkovateľ za u č elom dodrz iavania očhrany 

osobny čh u dajov o Uz í vateľočh, Registrovany čh 
uz í vateľočh a/alebo Komerč ny čh uz í vateľočh, 
prijal a riadne udrz iava v platnosti dostatoč ne  
tečhničke  a organizač ne  bezpeč nostne  opatrenia, 
ktore  su  su č asťou interny čh predpisov 
Preva dzkovateľa. 

 
2.12. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje ičh 

zí skavaní m, zaznamena vaní m, usporadu vaní m, 
s truktu rovaní m, učhova vaní m, prepraču vaní m, 
zmenou, vyhľada vaní m, prehliadaní m, 
vyuz í vaní m, poskytovaní m prenosom 
preskupovaní m, obmedzení m spraču vania, 
pseudonymizovaní m, vymazaní m a/alebo 
likvida čiou. 

 
B. Spracúvanie osobných údajov 

 
2.13. Registrácia v Službe 

 
2.13.1. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje 

Registrovany čh uz í vateľov a Komerč ny čh 
uz í vateľov poskytovania Sluz ieb. Medzi tieto 
osobne  u daje patrí  : 
 

i. u Registrovaných užívateľov: e-mail, ktory  
je nevyhnutny  k registra čii U č tu a u daj o 
veku Registrovane ho uz í vateľa, ktory  
Preva dzkovateľ zí ska vyplnení m veku pre 
potvrdenie, z e je stars í  ako 16 rokov, prič om 
Registrovany  uz í vateľ mo z e vyplniť aj ďals ie 
osobne  u daje –  meno, priezvisko, telefo nne 
č í slo a adresa, ktory čh vyplnenie je na u č ely 
pouz í vania U č tu a vyuz í vania Sluz ieb 
dobrovoľne  a tieto u daje mo z e Registrovany  
uz í vateľ za roven  kedykoľvek vymazať, 
 

ii. u Komerčných užívateľov: e-mail, ktory  je 
nevyhnutny  k registra čii U č tu, telefo nne 
č í slo, prič om Komerč ny  uz í vateľ mo z e 

vyplniť aj ďals ie osobne  u daje – meno, 
priezvisko, ktory čh vyplnenie je na u č ely 
pouz í vania U č tu a vyuz í vania Sluz ieb 
dobrovoľne  a tieto u daje mo z e Komerč ny  
uz í vateľ kedykoľvek vymazať. 

 
2.13.2. Komerč ny  uz í vateľ, vzhľadom na jeho status, 

vypl n a aj ďals ie u daje, ktore  nie su  osobny mi 
u dajmi: občhodne  meno/na zov organiza čie, 
IČ O, sí dlo/miesto podnikania. 

 
2.13.3. Preva dzkovateľ zaznamena va aj ďals ie u daje, 

ktore  mo z u byť povaz ovane  za osobne  u daje. 
Ty mito u dajmi je pohyb Registrovane ho 
uz í vateľa a Komerč ne ho uz í vateľa v Sluz be, 
obsah vloz eny  Registrovany m uz í vateľom 
alebo Komerč ny m uz í vateľom do Sluz by, 
prič om Preva dzkovateľ sleduje kliknutia, 
vyhľada vania a vyuz í vane  sluz by 
Registrovany m uz í vateľom a Komerč ny m 
uz í vateľom v Sluz be (ďalej ako „užívateľské 
správanie“). Uz í vateľske  spra vanie je vz dy 
priradene  vy luč ne k U č tu konkre tneho 
Registrovane ho uz í vateľa a Komerč ne ho 
uz í vateľa a Preva dzkovateľ ho vyuz í va na 
zleps ovanie sluz ieb. 

 
2.13.4. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje 

Registrovany čh a Komerč ny čh uz í vateľov na 
za klade zmluvy, v zmysle Ličenč ny čh 
a zmluvny čh podmienok medzi 
Preva dzkovateľom a Registrovany m 
uz í vateľom, resp. Komerč ny m uz í vateľom. 

 
2.13.5. Preva dzkovateľ, okrem u daju o veku, učhova va 

u daje v zmysle bodu 2.13.1., 2.13.2. a 2.13.3. 
ty čhto Podmienok poč as doby 3 rokov od: 

 
i. posledne ho prihla senia Registrovane ho 

uz í vateľa do U č tu, alebo 
 

ii. deaktiva čie U č tu Registrovane ho uz í vateľa. 
 

2.13.6. Preva dzkovateľ neučhova va u daj o veku 
Registrovane ho uz í vateľa. 

 
2.14. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí/ 

poskytovaní Služieb 
 

2.14.1. Vyuz itie niektory čh Sluz ieb mo z e byť 
spoplatnene . Registrovany  uz í vateľ 
a Komerč ny  uz í vateľ je opra vneny  objednať si 
od Preva dzkovateľa poskytovanie plateny čh 
Sluz ieb. V prí pade objednania sluz ieb su  
osobne  u daje spraču vane  na u č ely plnenia 
zmluvy o poskytovaní  Sluz by/Sluz ieb 
Preva dzkovateľa a Registrovany  uz í vateľ  
vyplní  za u č elom vybavenia objedna vky 
fakturač ne  u daje  v rozsahu: meno 
a priezvisko, e-mail, adresa/adresa dodania, 
u daje su visiače s platbou (vy ber spo sobu 
platby prostrední čtvom externe ho 
doda vateľa), a Komerč ny  uz í vateľ: občhodne  
meno/označ enie na zvu, sí dlo/miesto 
podnikania, e-mail (ak nebol poskytnuty ), 
meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefo nne 



č í slo kontaktnej osoby, IČ O, DIČ  a/alebo IČ  
DPH. 

 
2.14.2. Pra vnym za kladom spraču vania osobny čh 

u dajov pri poskytovaní  Sluz ieb za odplatu je 
plnenie zmluvy. 

 
2.14.3. Preva dzkovateľ učhova va osobne  u daje poč as 

doby stanovenej platny mi pra vnymi 
predpismi, t. j. 10 rokov odo dn a uzatvorenia 
zmluvy medzi Preva dzkovateľom 
a Registrovany m uz í vateľom.  

 
2.15. Vybavovanie reklamácií 

 
2.15.1. Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ 

maju  pra vo reklamovať poskytovane  sluz by. 
Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje pri 
vybavovaní  reklama čie. Registrovany  uz í vateľ 
pri reklama čii uva dza Preva dzkovateľovi 
nasleduju če osobne  u daje: e-mail, meno 
a priezvisko, adresa/ adresa dodania, 
označ enie č í sla objedna vky, prí padne faktu ry, 
u daje su visiače s platbou. 

 
2.15.2. Preva dzkovateľ spraču va osobne  u daje pri 

plnení  svojičh za konny čh povinností  
vyply vaju čičh Preva dzkovateľovi                        z 
ustanovení  platny čh pra vnyčh predpisov. 

 
2.15.3. Preva dzkovateľ učhova va osobne  u daje za 

u č elom vybavenia reklama čie do 2 rokov odo 
dn a vybavenia reklama čie.  

 
2.16. Newsletter 

 
2.16.1. Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ, ako aj 

Komerč ny  uz í vateľ mo z u od Preva dzkovateľa 
odoberať Newsletter, Preva dzkovateľ na 
za klade su hlasu mo z e zasielať Newsletter za 
u č elom: 

 
i. informovania o Webovej stra nke a Sluz ba čh 

Preva dzkovateľa, ktorými sú najmä 
informácie o funkcionalite, vylepšeniach, 
novinkách na Webovej stránke a v Službe, 
 

ii. informovania o poskytovaní  sluz ieb na inej 
webovej stra nke, ktorej je 
Preva dzkovateľom, pričom informácie 
v zmysle tohto odseku sú informácie 
o iných webových stránkach, službách, 
produktoch Prevádzkovateľa, 
 

iii. informovania o poskytovaní  sluz ieb  iny m 
podnikateľsky m subjektom, aky m je 
Preva dzkovateľ, ktory m je, resp. mo z e byť 
informácia o spolupracujúcich 
obchodných partneroch, ktorí sú tretími 
stranami vo vzťahu medzi Vami 
a Prevádzkovateľom a ktorí 
prostredníctvom e-mailu prezentujú 
svoje služby, tovary a/alebo iné produkty. 

 
2.16.2. Su hlas so zasielaní m reklamny čh ponu k 

v zmysle predčha dzaju čeho bodu mo z e 

Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ kedykoľvek odvolať, o č om 
musí  Preva dzkovateľa preuka zateľny m 
spo sobom informovať.  

 
2.16.3. Pri zasielaní  reklamny čh ponu k 

prostrední čtvom e-mailu Preva dzkovateľ 
spraču va e-mailovu  adresu Uz í vateľa             
a/alebo Registrovane ho uz í vateľa.  

 
2.16.4. Pri su hlase je na Webovej stra nke vz dy 

uvedeny  u č el poskytnutia su hlasu vyjadreny  
tak, aby bol u č el jasne identifikovateľny , 
zrozumiteľny  a zrejmy .  

 
2.16.5. Preva dzkovateľ spraču va e-mailovu  adresu az  

do odvolania su hlasu osoby, ktora  su hlas 
Preva dzkovateľovi udelila. 

 
3. Cookies 

 
3.1. Preva dzkovateľ pre zleps enie poskytovania 

Sluz ieb vyuz í va na svojej webovej stra nke tzv. 
„čookies“, ktore  zaznamena vaju  informa čie 
o Uz í vateľovi, jeho zariadení , preferenčia čh a pod. 
(ďalej ako „Cookies“). 
 

3.2. Preva dzkovateľ vyuz í va vy luč ne esenčia lne 
Čookies potrebné k zachovaniu základnej 
funkčnosti Webovej stránky a analytické cookies 
z dôvodu zvyšovania kvality Webovej stránky 
a Služieb, pričom: 
 

3.2.1. esenciálne Cookies sú potrebné a nevyhnutné 
pre zachovanie funkcionality webovej stránky 
a Prevádzkovateľ ich nemôže vypnúť. Cookies 
sú nastavené tak, aby zaznamenávali kliknutia 
Užívateľa, nastavenia preferencií, 
prihlasovanie a vypĺňanie formulárov. Tieto 
Cookies nezbierajú od Užívateľa, 
Registrovaného užívateľa a/alebo Komerčného 
užívateľa žiadne identifikovateľné informácie, 

 
3.2.2. analytické Cookies sú potrebné pre 

zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov 
návštevnosti Webovej stránky, konverzie 
Užívateľov, Registrovaných užívateľov a/alebo 
Komerčných užívateľov pre zvýšenie výkonu 
Webovej stránky, pohybu Užívateľov, Webovej 
na stránke. Tieto Cookies sú používané na 
zlepšovanie jednotlivých Služieb. Všetky tieto 
Cookies sú anonymné. 

 
3.3. Prevádzkovateľ nevyužíva na Webovej stra nke 

Čookies, ktore  slu z ia na reklamne  u č ely 
k zí skavaniu a profilovaniu za ujmov Uz í vateľov a 
/alebo Registrovany čh uz í vateľov. 
 

3.4. Vzhľadom k za ujmu Preva dzkovateľa, aby mal 
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ začhovanu  funkčionalitu 
a Preva dzkovateľ mohol zleps ovať Sluz by, 
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  
uz í vateľ je vz dy riadne pouč eny  pri na vs teve 
stra nky o pouz í vaní  Čookies.  

 



3.5. Čookies na Webovej stra nke, ako ani pri 
poskytovaní  Sluz ieb, neidentifikuju  z iadnu 
fyzičku  osobu. Osobne  u daje eviduje 
Preva dzkovateľ vo svojičh databa začh. Ak ma  
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ alebo Komerč ny  
uz í vateľ za ujem pouz í vať Webovu  stra nku 
a Sluz bu bez aplika čie Čookies, mo z e vyuz iť 
funkčiu inkognito v prehliadač i a /alebo vypnu ť 
zber Čookies prostrední čtvom nastavení  
prehliadač a 

 
3.6. Na Čookies sa neuplatn uje č la nok 1., č la nok 2. 

a č la nok 4. Podmienok.  
 
4. Práva dotknutých osôb 

 
4.1. Právo na informácie 

Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ ako aj Komerč ny  
uz í vateľ ma  pra vo zí skať od Preva dzkovateľa 
potvrdenie o tom, č i sa spraču vaju  osobne  u daje, 
ktore  sa ho ty kaju , a ak tomu tak je, ma  pra vo 
zí skať prí stup k ty mto spračova vany m osobny m 
u dajom, najma : ma  pra vo na informa čie o u č eločh 
spraču vania osobny čh u dajov, katego ria čh 
osobny čh u dajov, prí jemčočh alebo katego ria čh 
prí jemčov osobny čh u dajov, o predpokladanej 
dobe učhova vania, o ne/existenčii profilovania. 
Preva dzkovateľ poskytne Uz í vateľovi, 
Registrovane mu uz í vateľovi a/alebo 
Komerč ne mu uz í vateľovi informa čie 
o spraču vany čh osobny čh u dajočh vz dy, keď o to 
Uz í vateľ/Registrovany  uz í vateľ poz iada. Pri 
opakovany čh z iadostiačh Preva dzkovateľ mo z e 
z iadať primerany  poplatok. 

 
4.2. Právo na opravu  

Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ je 
opra vneny  svoje osobne  u daje v U č te kedykoľvek 
meniť, upravovať a opravovať. Za roven  je 
Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ 
opra vneny  poz iadať Preva dzkovateľa o opravu 
osobny čh u dajov. Toto pra vo moz no realizovať 
priamo kliknutí m na profil Registrovane ho 
uz í vateľa alebo Komerč ne ho uz í vateľa v Sluz be, 
na tlač í tko „domov“, prič om kliknutí m na 
jednotlive  polí č ka mo z e Registrovany  uz í vateľ 
alebo Komerč ny  uz í vateľ meniť, upravovať 
a opravovať osobne  u daje. 

 
4.3. Právo na vymazanie  

Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  uz í vateľ ma  
pra vo vymazať svoj U č et, ako aj osobne  u daje 
načha dzaju če sa v U č te. Toto pra vo moz no 
realizovať kliknutí m na (zoradene  podľa 
poradia): 

i. môj profil v Sluz be, a na sledne na „domov“,  

ii. „mo j u č et“,  

iii.  „nastavenia“, kde je moz ne  u č et vymazať.  

Po vymazaní  u č tu u nie je moz ne  u daje v u č te 
obnoviť. 

 
4.4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a Komerč ny  
uz í vateľ ma  pra vo na obmedzenie spraču vania 
osobny čh u dajov, naprí klad, ak Preva dzkovateľ 
nepotrebuje osobne  u daje na u č ely spraču vania, 
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ namietal proti spraču vaniu 
a pod. Preva dzkovateľ vz dy, keď je namietnute  
spraču vane osobny čh u dajov, obmedzí  
spraču vanie osobny čh u dajov. Pri plnení  
zmluvny čh a/alebo za konny čh povinností  berie 
Registrovany  uz í vateľ na vedomie, z e 
Preva dzkovateľ obmedzí  spraču vanie len 
v takom rozsahu, aby ty m nebolo dotknute  
plnenie zmluvny čh a/alebo za konny čh 
povinnosti Preva dzkovateľa 
 

4.5. Právo na prenosnosť 

Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ ma  pra vo zí skať osobne  u daje, 
ktore  sa ho ty kaju  a ktore  poskytol 
Preva dzkovateľovi, v s truktu rovanom, bez ne 
pouz í vanom a strojovo č itateľnom forma te. 
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ ma  za roven  pra vo preniesť 
tieto u daje ďals iemu preva dzkovateľovi bez toho, 
aby mu v tom preva dzkovateľ, ktore mu sa tieto 
osobne  u daje poskytli, bra nil, avs ak len v prí pade, 
ak sa spraču vanie zaklada  na su hlase Uz í vateľa, 
Registrovane ho uz í vateľa a/alebo Komerč ne ho 
uz í vateľa alebo ak sa spraču vanie vykona va 
Profilovaní m, a za roven  za splnenia podmienky, 
z e je taky to prenos tečhničky moz ny . 
 

4.6. Právo namietať spracúvanie 

V prí pade, ak sa Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ 
a/alebo Komerč ny  uz í vateľ domnieva, z e 
spraču vanie osobny čh u dajov je v rozpore 
s Predpismi o očhrane osobny čh u dajov, mo z e sa 
Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ obra tiť priamo na 
Preva dzkovateľa. 
 

4.7. Právo podať sťažnosť 

Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ a/alebo 
Komerč ny  uz í vateľ ma  pra vo podať sťaz nosť 
dozorne mu orga nu, predovs etky m v č lenskom 
s ta te svojho obvykle ho pobytu. Dozorny  orga n na 
u zemí  Slovenskej republiky je Úrad na ochranu 
sobných údajov, sí dlom Hranič na  12, 820 07 
Bratislava, Slovenska  republika. 

 
5. Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Tieto Podmienky nadobu daju  u č innosť 

25.05.2018.  
 

5.2. Preva dzkovateľ je opra vneny  uskutoč niť zmenu 
ty čhto Podmienok v za vislosti od zmien pra vnyčh 
predpisov a v prí pade zmien pri spraču vaní  
osobny čh u dajov. Zmenu zverejní  na Webovej 
stra nke, o č om kaz de ho Uz í vateľa upovedomí  
ozna mení m tejto zmeny prostrední čtvom 
zobrazení m pri vstupe Uz í vateľa na Webovu  
stra nku. Registrovany m uz í vateľom 



a Komerč ny m uz í vateľom ozna mi zmenu aj 
prostrední čtvom e-mailu uvedene ho v U č te. 
Preva dzkovateľ ozna mi zmeny najnesko r 3 
ty z dne pred urč eny m dn om u č innosti. 

 
5.3. V prí pade, ak ma  Uz í vateľ, Registrovany  uz í vateľ 

a/alebo Komerč ny  uz í vateľ za ujem o poskytnutie 
informa čií  a/alebo realiza čiu svojičh pra v, mo z e 
kontaktovať zodpovednu  osobu Preva dzkovateľa 
na e-mailovej adrese info@mapsfy.čom alebo 
pí somne na adrese sí dla Preva dzkovateľa: 
MAPSFY s. r. o., so sí dlom Uliča Ja na Holle ho 
8479/5, 917 01 Trnava, Slovenska  republika. 
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