
Všeobecné podmienky používania webových stránok JUB 

1. Úvod 

Na účely tohto oznámenia je webová stránka pojem, ktorý zahŕňa všetky webové stránky na 

adrese www.jub.si (www.jub.sk)  

2. Obsah webových stránok 

Celý obsah obsiahnutý na tejto webovej stránke má informačný charakter a slúži predovšetkým 

ako informácia. JUB sa zaväzuje, že urobí všetko pre to, aby informácie na webových stránkach 

boli pravdivé, spoľahlivé a kvalitné. Nie je však zodpovedná za prípadné preklepy a za 

oneskorenia a nedostatky pri zadávaní aktuálnych údajov. 

3. Ochrana autorských práv 

Táto webová stránka je výlučným vlastníctvom spoločnosti JUB a akékoľvek zneužitie údajov, 

obrázkov, textu a ďalších údajov, ktoré sú súčasťou tejto webovej stránky, je zakázané. Akékoľvek 

kopírovanie, šírenie alebo iné použitie všetkých vyššie uvedených informácií bez 

predchádzajúceho vedomia a súhlasu spoločnosti JUB je zakázané. 

4. Ochrana súkromia 

Pri prvej návšteve webovej stránky sa do vášho počítača uložia súbory „cookies“, ktoré môžete 

tiež sami odstrániť alebo zabrániť uloženiu pomocou vhodných nastavení. Súbory cookie sú malé 

súbory, ktoré zabezpečujú lepšiu komunikáciu s webovou stránkou a prostredníctvom ktorých 

môže napríklad webová stránka spravovať vaše osobné nastavenia. Je dôležité vedieť, že 

prostredníctvom týchto súborov nemôžeme pristupovať k vašim osobným údajom alebo údajom 

vo vašom počítači, s výnimkou tých, ktoré sú verejne dostupné (typ prehľadávača, typ 

operačného systému atď.). Informácie, ktoré zadáte na webovej stránke, sa nám zasielajú online 

v nechránenej elektronickej podobe, takže môžu byť dostupné aj tretím stranám. Z dôvodu 

ochrany svojej identity a súkromia nezadávajte osobné informácie, ktoré nechcete zverejniť. 

5. Vonkajšie odkazy 

Časťami našej stránky môžu byť aj odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú súčasťou našej 

webovej stránky.  Za obsah týchto stránok nezodpovedáme. 

6. Zmena podmienok 

JUB si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

Zmeny sa prejavia okamžite po ich zverejnení. Kvôli týmto právam si prosím pozorne prečítajte 

podmienky používania a podmienky pri každej návšteve našej webovej stránky. 

7. Príslušný súd 

Vysvetlenia a všetky právne záležitosti týkajúce sa použitia materiálov zverejnených na tejto 

webovej stránke sa riadia výlučne slovinským zákonom. Pre riešenie nárokov a sporov týkajúcich 

sa použitia uvedených materiálov je príslušný súd v Ľubľane 
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8. Pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosťou JUB d.o.o.  

a) Účel a prevádzkovateľ 

Účelom pravidiel o spracúvaní osobných údajov je poskytnúť vám kontrolu a informácie a 

informovať vás o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich 

používame. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri 

Ljubljani, e-mail: enovice@jub.si. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane osobných 

údajov (GDPR) môže prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať osobné údaje: 

(1) ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, (2) ak je spracúvanie nevyhnutné na 

splnenie záväzkov spoločnosti, (3) alebo v prípade spracúvania s ktorým dobrovoľne súhlasíte v 

rámci našej spolupráce . 

b) Účel a typy zhromažďovania osobných údajov 

Spoločnosť JUB zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom svojej webovej stránky v 

nasledujúcich prípadoch: 

I) elektronické správy 

Ak ste sa na našom webe prihlásili na odber elektronických správ, potrebujeme vašu e-mailovú 

adresu, aby sme vám mohli zasielať elektronické správy. 

II) dopyt alebo otázka 

Ak ste na našej webovej stránke položili otázku, či máte konkrétnu požiadavku, vaše osobné 

údaje sa spracúvajú za účelom poskytnutia odpovede alebo zaslania ponuky. Pre uľahčenie 

komunikácie s vami vás požiadame o vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a / alebo 

telefónne číslo, na ktorom vás budeme môcť informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach 

týkajúcich sa vašej otázky. 

III) objednanie si farebnej štúdie 

Ak ste si na našej webovej stránke objednali farebnú štúdiu, vaše osobné údaje sa spracúvajú za 

účelom uskutočnenia farebnej štúdie. Okrem mena a priezviska a adresy, ktoré potrebujeme na 

dokončenie objednávky, vás požiadame aj o e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme vám 

uľahčili komunikáciu. 

IV) internetový obchod 

Ak ste si kúpili tovar v internetovom obchode na našej webovej stránke, budú vaše osobné údaje 

použité na účely doručenia objednaného produktu. Okrem mena a priezviska a adresy, ktoré 

potrebujeme na dokončenie objednávky, budeme od vás potrebovať pre uľahčenie komunikácie 

s vami, (napr. v prípade nejasností pri nákupe produktov) si vyžiadať aj emailovú adresu a 

telefónne číslo. 

 

 

 



V) súťaže a hry 

Ak sa zúčastňujete ktorejkoľvek z našich výherných hier, použijeme vaše osobné údaje, ktoré 

nám poskytnete na výhernom kupóne, na účely výhernej hry. JUB spracúva osobné údaje 

fyzických osôb na účely udelenia ceny, ako aj na možné daňové účely, ak je to vzhľadom na 

hodnotu ceny nevyhnutné. Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj na iné účely, ak ste k 

takémuto spracovaniu dali súhlas. Súhlas znamená akékoľvek vaše dobrovoľné, výslovné, 

informované a jednoznačné vyhlásenie o úmysle, ktorým vyjadrujete súhlas so spracovaním 

osobných údajov na konkrétny účel. 

Môžete dať svoj osobný súhlas so svojím (písomným alebo ústnym) vyhlásením alebo iným 

jasným kladným konaním. V prípade použitia webu JUB sa napr. súhlasom berie do úvahy, keď 

kliknutím na prázdne okno na webovej stránke potvrdíte, že povoľujete spracúvanie osobných 

údajov na konkrétny účel (napr. Prihlásenie na odber elektronických správ). 

Ak ste mladší ako 18 rokov, nemôžete dať platný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. 

c) Spracovanie osobných údajov 

Ak ste s tým súhlasili, všetky vaše osobné údaje môžu byť použité aj na priamy marketing v 

súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov (zákon o ochrane 

osobných údajov Zvop-1) a ďalšími záväznými právnymi aktmi na úrovni štátnej a Európskej únie. 

(Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR). 

JUB vykonáva priamy marketing hlavne: 

• na účely pravidelného oznamovania noviniek, na zasielanie ponúk, reklamných materiálov, 

časopisov a pozvánok na udalosti; 

• informovať o výherných hrách organizovaných JUB alebo organizovaných iným právnickým 

subjektom, ktorý organizuje výherné hry v spolupráci s JUB, 

• vytváranie ponúk na mieru na základe vašich vyjadrených preferencií a záujmov, 

• Priamy marketing je možné uskutočňovať prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov: 

prostredníctvom bežných a e-mailových správ, krátkych SMS a MMS správ, telefónu (pevné i 

mobilné), Facebooku a iných sociálnych sietí. Budeme vás informovať iba prostredníctvom 

komunikačných kanálov, s ktorými ste nám dali súhlas. 

Osobné údaje spracúvame aj na účely rôznych interných prieskumov resp analýzy súvisiace s 

určením úspešnosti individuálnej marketingovej kampane. Výsledky tohto výskumu používame 

na zlepšenie našich procesov, dodávok tovaru a služieb za účelom vyššej úspešnosti. 

d) Obdobie uchovávania údajov 

Doba uchovania údajov je určená kategóriou jednotlivých údajov. Ako platiteľ dane podľa zákona 

upravujúceho daň z pridanej hodnoty sme povinní uchovávať osobné údaje získané na účely 

uzatvárania a realizácie zmluvných vzťahov desať rokov. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú, 

kým nie je splnený účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo maximálne 5 rokov po ukončení 

obchodného vzťahu s fyzickou osobou. Osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu sa 

uchovávajú najviac 1 rok od odvolania súhlasu. 

Na konci doby uchovávania sa údaje vymažú, zničia, zablokujú alebo anomalizujú, pokiaľ pre 

každý druh údajov nie je zákonom ustanovené inak. 



e) Žiadosť o ukončenie používania ososbných údajov 

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu (napr. Spracovanie pre priamy 

marketing), môžete svoj súhlas odvolať písomne poštou na našu adresu JUB doo, Dol pri Ljubljani 

28, 1262 Dol pri Ljubljani alebo oznámením enovice@jub.si  a možnosť odhlásiť sa je tiež v 

každom e-maile, ktorý pošleme. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa 

uskutočnilo až do vášho odvolania s vašim súhlasom. 

f) Práva jednotlivcov 

Ak JUB spracúva vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:  

I) Právo na opravu: môžete požiadať o doplnenie alebo opravu svojich osobných údajov, ak sú 

neúplné alebo nepresné 

II) Právo na vymazanie: Máte právo na vymazanie našich osobných údajov, ak existuje jeden z 

nasledujúcich dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali; 

b) ak odvolate súhlas, s ktorým sa spracúvanie uskutočňuje, a ak pre spracovanie neexistuje iný 

právny základ; 

(c) ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na 

jeho spracovanie; 

d) osobné údaje boli spracované nezákonne. 

III) Právo na prístup: Máte vždy právo na informácie, či sa osobné údaje spracúvajú vo vzťahu k vám, 

a prípadne prístup k osobným údajom a nasledujúce informácie: 

a) účely spracovania; 

b) typy dotknutých osobných údajov; 

c) používatelia alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje; 

d) predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité 

na určenie tohto obdobia; 

(e) tam, kde sa od vás nezhromažďujú osobné údaje, všetky dostupné informácie týkajúce sa ich 

zdroja.  

IV) Právo na obmedzenie spracúvania: môžete požiadať o obmedzenia týkajúce sa spracúvania vašich 

osobných údajov, najmä ak namietate proti ich presnosti - po dobu, ktorá nám umožní overiť 

presnosť vašich osobných údajov; ak je spracovanie nezákonné, ste proti vymazaniu osobných 

údajov; ak uplynula doba uchovávania údajov a vy ju potrebujete na uplatnenie právnych nárokov; ak 

ste vzniesli námietku proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov spoločnosti JUB, kým 

nebude overené, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

V) Právo na prenosnosť údajov: Máte právo na to, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje v 

štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme, a právo na odovzdanie týchto údajov 

inému správcovi, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo sa spracovanie vykonáva 

automatizovanými prostriedkami. Na vašu žiadosť, ak je to technicky možné, môžu byť osobné údaje 

prenesené priamo k inému prevádzkovateľovi. 
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VI) Právo namietať: Keď spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu na marketingové 

účely vrátane profilovania, môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať. Máte právo 

požadovať, aby sme spracúvali iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na implementáciu 

metód spracúvania osobných údajov, s ktorými jednotlivec súhlasil, alebo aby sme ich spracúvali v 

súlade s platnými právnymi predpismi. 

VII) Právo podať sťažnosť komisárovi pre informácie: Ak sa nerozhodne o vašej žiadosti v zákonnej 

lehote alebo vašu žiadosť zamietneme, máte možnosť podať sťažnosť u komisára pre informácie 

Slovinskej republiky, Zaloška cesta 59, 1000 Ľubľana, Slovinsko. 

g) Záverečné ustanovenia 

Vstupom na webovú stránku vyjadrujete súhlas s tým, že ste oboznámení so všetkými vyššie 

uvedenými podmienkami a že s nimi súhlasíte. 

Na čokoľvek, čo nie je upravené týmito pravidlami, sa vzťahujú príslušné zákony. 

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 8.5.2018. 

 

JUB d.o.o. 


