
Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa  
na marketingovú komunikáciu so zákazníkom e-shopu 

 
 

Prevádzkovateľ: Ján Meliško - MeliTech 
Miesto podnikania: 971 01  Prievidza, Ulica V. Benedikta 208/22 
IČO: 50206648 
Kontakt: 0904 487 654, melitech@melitech.sk   
 
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje fyzických osôb v súvislosti s príjmom, evidenciou 
a vybavením objednávky v elektronickom obchode vykonal v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len „zákon“) nasledovné posúdenie oprávneného záujmu, ktorý spočíva  
v marketingovej komunikácii so zákazníkom e-shopu, tzn. záujme prevádzkovateľa elektronického 
obchodu informovať zákazníka o novom tovare a službách s cieľom podporiť ich predajnosť, ide 
o zákazníkov, ktorí v e-shope už nakúpili a predpokladá sa, že nákup zopakujú. 
 
Prevádzkovateľ sa pri posúdení oprávneného záujmu zameral na zodpovedanie nasledovných otázok: 
 
Je záujem prevádzkovateľa oprávnený? 

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefón, dodacia 
adresa – ulica a č. popisné, mesto, PSČ. 

 Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely vybavenia objednávky 
v elektronickom obchode a využitie e-mailovej adresy pre oprávnený záujem prevádzkovateľa  
e-shopu – informovať o novinkách zákazníkov, ktorí už v e-shope nakúpili a predpokladá sa, že 
nákup zopakujú.  

 Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.   
 
Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné? 

 Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom zvýšenia predaja odoslaním 
ponuky o novinkách elektronicky z hľadiska finančných nákladov za najvýhodnejšie. 

 
Prevažuje oprávnený záujme prevádzkovateľa nad záujmami dotknutých osôb? 

 Prevádzkovateľ berie do úvahy záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb, a to najmä 
právo na poskytnutie informácií v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Dotknuté osoby sú 
informované o tejto skutočnosti zverejnením informačnej povinnosti internetového obchodu 
www.veselesitie.sk na jeho webovej stránke. 

 Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb 
neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.  

 
 
Prievidza dňa 25. 05. 2018 
 
 
 
 

Ján Meliško, v. r. 
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