
1. Ochrana osobných údajov 
Informácie a oznámenia vyplývajúce z 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „nariadenie") 
 
 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa webu 
Prevádzkovateľom stránky www.dreamyday.sk je agentúra: 
  
KAPL s. r. o. 
Plickova 12 
83106 Bratislava 
Slovensko 
 
IČO: 50886037 
DIČ: 2120521414 
IČ DPH: SK2120521414 
(ďalej len „agentúra“) 
 
 

3. Kontaktné údaje 
Ak sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete nás 
kontaktovať na tel. čísle +421 910 325 802 alebo e-mailom 
na: dreamyday@dreamyday.sk  
 
 

4. Účel spracúvania osobných údajov 
Spracovanie údajov pre agentúru: 
  

• Vedenie účtovníctva 
Ak ste naším klientom/klientkou, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) 
potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam 
na vystavenie a evidenciu daňových dokladov, 

 

• Vytvorenie a vybavenie objednávky 
Vaše fakturačné údaje môžu byť použité aj v obchodnom styku s dodávateľmi 
a partnermi, ktorí sa podieľajú na realizácií objednávky (vytvorenie 
objednávky, dodanie objednávky, evidencia v obchodnej databáze 
zákazníkov, evidencia objednávok a iné), 

 

• Fotografie a videozáznamy z podujatí 
Na vybraných podujatiach zhotovujeme fotografie alebo audiovizuálny záznam 
na zdokumentovanie našej práce a priebehu podujatia. Takéto záznamy sa 
využívajú najmä na propagáciu na sociálnych sieťach a webovej stránke. 
V prípade, že zhotovené fotografie a audiovizuálny záznam z podujatí bude 
zachytávať zreteľne viditeľné tváre osôb, ktoré by mohli byť identifikované. 
Pred vytvorením alebo pred zdieľaním takejto fotografie či audiovizuálneho 
záznamu požiadame o váš súhlas a povolenie dokumentovať priebeh 
podujatia a následne použiť záznamy na propagáciu. V prípade, že sa 
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rozhodnete neudeliť súhlas na zdieľanie fotografií a audiovizuálneho 
záznamu, budeme to rešpektovať a žiadne z uvedeného nezverejníme. 

 

• Cookies a Google Analytics 
Prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá slúži na prehľad a štatistiku 
návštevnosti webovej stránky agentúry. Zaznamenávame Vašu IP adresu a 
čas strávený na webovej stránke agentúry. Používanie cookies na meranie 
návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových 
stránok používame výhradne pre vlastné účely správcu, aby sme vedeli 
v budúcnosti lepšie prispôsobiť ponúkané služby a zhodnotiť efektívnosť 
marketingovej stratégie agentúry. 

 
 

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú a špecifickú ochranu 
osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných 
opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, 
minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 
uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 
 
 

6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len 
„Sprostredkovatelia“) 

K niektorým vašim osobným údajom môžu mať prístup naši zamestnanci, 
spolupracovníci, partneri alebo dodávatelia, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú 
preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. 
 
 

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva: 
 

• Máte právo na informácie, ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje 
dokument „Ochrana osobných údajov“ zverejnený na webovej stránke 
www.dreamyday.sk, 

 

• Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 
30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo. Pokiaľ máte 
zmeny v osobných údajoch, máte právo na doplnenie, resp. na zmenu 
týchto údajov, 

 

• Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že 
spracúvame vaše nepresné údaje, ak máte pocit, že vykonávame spracovanie 
nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku 
proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich 
spracúvania, 
 

• Právo na výmaz (byť zabudnutý) 
Vaším právom je právo na výmaz alebo byť zabudnutý. Nechceme na vás 
zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade 
vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému čiastkových 
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spracovateľov záloh. Na zaistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené 
daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy atď.) počas lehoty, ktorá je 
stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, 
ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme 
informovať e-mailom. 

 

• Sťažnosti adresované Úradu na ochranu osobných údajov 
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, 
máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných 
údajov. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení najprv informujete nás, aby 
sme mohli prípadné pochybenie okamžite napraviť. 

 
 

8. Mlčanlivosť 
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať 
vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o 
bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení 
záväzkových vzťahov s agentúrou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné 
údaje vydané žiadnej inej tretej strane, ktorá nebola spomenutá. 

 
Aktuálne znenie zásad spracúvania osobných údajov je platný od 1. januára 2020. 
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