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Spracovanie osobných údajov 

 
 
 

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov 
 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany JL Navigátor, s.r.o. cestovná agentúra, 
ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) 
týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). 
 
Prevádzkovateľ osobných údajov 
JL Navigátor, s.r.o. cestovná agentúra, sídlo : Nová 2859/48, 901 01  Malacky, Slovenská republika, 
IČO 46808060. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, 
vložka č.83577/B (ďalej len JL Navigátor). 
 
Účely spracúvania osobných údajov zo strany JL Navigátor 
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je ponuka produktov a služieb a poskytovania 
informácií v rámci priameho marketingu.  
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na účely ponuky 
produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu. 
 
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje 
JL Navigátor neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby získané na účely priameho marketingu inej 
tretej strane, ani neuskutočňuje ich cezhraničný prenos do tretích krajín. 
 
Doba uchovávania osobných údajov 
JL Navigátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na 
dosiahnutie účelu spracovania najmenej však 5 rokov od jeho udelenia. Spracúvanie osobných údajov 
je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. 
 
Profilovanie 
JL Navigátor nevykonáva profilovanie svojich klientov. 
 
Práva dotknutej osoby 

• Právo požadovať od JL Navigátor prístup k svojim osobným údajom 

• Právo na opravu osobných údajov 

• Právo na vymazanie osobných údajov 

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

• Právo na prenosnosť svojich osobných údajov 

• Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 
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• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky 

 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá 
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
Voči JL Navigátor si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti 
alebo elektronickými prostriedkami.  
 
 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Klient (dotknutá osoba) odoslaním formulára, ako vážnym, slobodne daným, konkrétnym, 
informovaným a jednoznačným prejavom vôle udeľuje, podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia, súhlas cestovnej 
agentúre JL Navigátor so spracovaním osobných údajov:  
 

• Meno a priezvisko, 

• Telefónne číslo, 

• Emailová adresa, 
 
na účely priameho marketingu a korešpondencie. 
 
Neposkytnutie osobných údajov na spracúvanie má za následok zamedzenie úspešnej realizácie účelu 
služby, o ktorú klient žiada.  
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