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POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA 

1. DEFINÍCIE

 Prevádzkovateľ – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością [spoločnosť s ručením obmedzeným] so sídlom vo Varšave (01-102), ul. Jana 

Olbrachta 94. 

 Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe zidentifikovanej alebo takej, ktorá sa môže 

identifikovať jedným alebo niekoľkými špecifickými údajmi, ktoré určujú fyzickú, fyziologickú, 

genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu, vrátane IP zariadenia, 

údajov o lokalizácii, internetového identifikátora a informácií zhromažďovaných 

prostredníctvom súborov cookie a inej podobnej technológie. 

 Politika – táto Politika ochrany súkromia. 

 GDPR / EU GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)/European Union General 

Data Protection Regulation 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. 

 Servis – internetový servis prevádzkovaný Prevádzkovateľom na adrese www.sk-eservice.com. 

 Užívateľ – každá fyzická osoba, ktorá navštevuje Servis alebo využíva jednu alebo niekoľko 

služieb alebo funkcií opísaných v Politike. 

2. SPRACÚVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SERVISU

 V súvislosti s využívaním Servisu Užívateľom Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje v rozsahu 

nevyhnutnom na poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb a tiež informácie o aktívnosti 

Užívateľa v Servise. Nižšie sú uvedené podrobné zásady a ciele spracúvania osobných údajov 

zhromažďovaných počas využívania Servisu Užívateľom. 

3. CIELE A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV V SERVISE

VYUŽÍVANIE SERVISU 

 Osobné údaje všetkých osôb využívajúcich Servis (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov 

a informácií zhromažďovaných pomocou súborov cookies alebo iných podobných technológií), 

ktoré však nie sú zaregistrovanými Užívateľmi (t. j. osoby, ktoré nemajú profil v Servise) spracúva 

Prevádzkovateľ:  

 za účelom poskytovania elektronických služieb v rozsahu sprístupňovania Užívateľom 

obsahu zhromažďovaného v Servise – v takom prípade je právnym základom spracúvania 

údajov nevyhnutnosť ich spracúvania na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b EU GDPR);  

http://www.sk-eservice.com/
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 na analytické a štatistické účely – v takom prípade sú právnym základom spracúvania 

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce 

v analyzovaní aktívnosti Užívateľov a ich preferencií s cieľom zlepšiť poskytované funkcie 

a služby;  

 s cieľom zistiť a uplatňovať prípadné nároky alebo brániť sa pred nimi – právnym 

základom spracúvania sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU 

GDPR), ktoré spočívajú v ochrane jeho práv;  

 na marketingové účely Prevádzkovateľa a iných subjektov, ktoré súvisia najmä 

s prezentovaním behaviorálnej reklamy – zásady spracúvania osobných údajov na 

marketingové účely sú uvedené v sekcii „MARKETING“. 

 Aktívnosť Užívateľa v Servise, vrátane jeho osobných údajov, sa registruje v systémových 

záznamoch (logoch v špeciálnom počítačovom programe, ktorý slúži na ukladanie 

chronologických záznamov s informáciou o udalostiach a aktivitách týkajúcich sa informačného 

systému, ktorý slúži Prevádzkovateľovi na poskytovanie služieb). Informácie zhromaždené 

v logoch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. 

Prevádzkovateľ ich spracúva aj na technické a administratívne účely, s cieľom zaistiť bezpečnosť 

informačného systému a riadiť tento systém a tiež na analytické a štatistické účely – v tom 

prípade sú právnym základom spracúvania oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 

písm. f EU GDPR).  

REGISTRÁCIA V SERVISE 

Osoby, ktoré sa registrujú v Servise, sú požiadané, aby uviedli údaje nevyhnutné na vytvorenie 

a na obsluhu účtu. S cieľom uľahčiť obsluhu môže Užívateľ uviesť dodatočné údaje, pričom 

súhlasí s ich spracúvaním. Takéto údaje je možné v každom čase vymazať. Uvedenie údajov 

označených ako povinné, sa vyžaduje pre založenie a obsluhu účtu, neuvedenie údajov má za 

následok nemožnosť založiť účet. Uvedenie ostatných údajov je voliteľné.  

Osobné údaje sa spracúvajú: 

 s cieľom poskytovať služby súvisiace s vedením a obsluhou účtu v Servise – právnym 

základom spracúvania je potreba spracúvania na účely plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b 

EU GDPR), a v prípade voliteľných údajov – právnym základom spracúvania je súhlas (čl. 6 

ods. 1 písm. a EU GDPR); 

 na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy 

Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce v analyzovaní aktívnosti 

Užívateľov v Servise a spôsobu, akým využívajú účet, a tiež ich preferencií s cieľom zlepšiť 

poskytované funkcie;  

 s cieľom zistiť a uplatňovať prípadné nároky alebo brániť sa pred nimi – právnym 

základom spracúvania sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU 

GDPR), ktoré spočívajú v ochrane jeho práv;  

 na marketingové účely Prevádzkovateľa a iných subjektov – zásady spracúvania osobných 

údajov na marketingové účely sú uvedené v sekcii „MARKETING“. 
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 Na účet v servise sa Užívateľ môže prihlásiť tiež prostredníctvom sociálnych portálov (Facebook, 

G+, Instagram, Twitter). V takom prípade Servis načíta z účtu Užívateľa na sociálnom portáli len 

údaje nevyhnutné na registráciu a obsluhu účtu. Užívateľ môže sám upraviť nastavenia plugin 

a jednoducho rozšíriť rozsah načítaných údajov o také, ktoré môžu byť vhodné pri využívaní 

funkcií účtu v Servise.  

 Ak užívateľ zverejňuje v Servise akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane ich mena 

a priezviska, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť len za 

predpokladu, že neporušuje predpisy platných zákonov a osobných práv týchto osôb.  

PODÁVANIE OBJEDNÁVOK (VYUŽÍVANIE PLATENÝCH SLUŽIEB V SERVISE) 

 Podanie objednávky (kúpa tovaru alebo služby) Užívateľom Servisu sa spája so spracúvaním 

jeho osobných údajov. Uvedenie údajov označených ako povinné sa vyžaduje pre prijatie 

a obsluhu objednávky, v prípade neuvedenia týchto údajov objednávka nebude realizovaná. 

Uvedenie ostatných údajov je voliteľné.  

 Osobné údaje sa spracúvajú: 

 s cieľom realizovať podanú objednávku – právnym základom spracúvania je potreba 

spracúvania na účely plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b EU GDPR); v prípade voliteľných 

údajov – právnym základom spracúvania je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a EU GDPR); 

 na účely plnenia zákonných povinností na strane Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú 

najmä z daňových predpisov a predpisov o vedení účtovníctva – právnym základom je 

zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c EU GDPR); 

 na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy 

Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce v analyzovaní aktívnosti 

Užívateľov v Servise a spôsobu nakupovania s cieľom zdokonaľovať využívané funkcie;  

 s cieľom zistiť a uplatňovať prípadné nároky alebo brániť sa pred nimi – právnym 

základom spracúvania sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU 

GDPR), ktoré spočívajú v ochrane jeho práv.  

KONTAKTNÉ FORMULÁRE 

 Prevádzkovateľ zaisťuje možnosť komunikácie s ním pri využití elektronických kontaktných 

formulárov. Využitie formulára si vyžaduje uvedenie osobných údajov nevyhnutných pre 

komunikáciu s užívateľom a odpovedania na otázku. Užívateľ môže tiež uviesť iné údaje 

s cieľom uľahčiť komunikáciu alebo odpovedať na otázku. Uvedenie údajov označených ako 

povinné sa vyžaduje pre prijatie a obsluhu otázky, neuvedenie údajov má za následok 

nemožnosť ju obslužiť. Uvedenie ostatných údajov je voliteľné.  

 Osobné údaje sa spracúvajú: 

 s cieľom identifikovať odosielateľa a vybaviť jeho otázku zaslanú prostredníctvom 

sprístupneného formulára – právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť 
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spracúvania na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služby (čl. 6 ods. 1 písm. b EU 

GDPR); 

 na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania sú oprávnené 

záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce vo vedení štatistík 

otázok kladených Užívateľmi prostredníctvom Servisu s cieľom zdokonaľovať jeho 

funkcie. 

4. MARKETING 

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov s cieľom realizovať marketingové aktivity, 

ktoré môžu byť založené na: 

 zobrazovaní užívateľovi marketingového obsahu, ktorý nie je prispôsobený jeho 

preferenciám (kontextová reklama); 

 zobrazovaní užívateľovi marketingového obsahu, ktorý je prispôsobený jeho záujmom 

(behaviorálna reklama); 

 odosielaní e-mailových správ o zaujímavých ponukách alebo o zaujímavom obsahu, ktoré 

v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (spravodaj); 

 realizovaní aktivít iného druhu, ktoré sú spojené s priamym marketingom tovarov 

a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronickou cestou a telemarketingové 

akivity). 

 S cieľom realizovať marketingové aktivity Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch využíva 

profilovanie. To znamená, že vďaka automatickému spracúvaniu údajov Prevádzkovateľ 

vyhodnocuje vybrané aspekty týkajúce sa fyzických osôb za účelom analýzy ich správania alebo 

vytvorenia prognózy do budúcna. 

KONTEXTOVÁ REKLAMA 

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov na marketingové účely v súvislosti 

s adresovaním Užívateľom kontextovej reklamy (t. j. reklamy, ktorá nie je prispôsobená 

preferenciám Užívateľa). Spracúvanie osobných údajov prebieha v takom prípade v súvislosti 

s oprávnenými záujmami, ktoré sleduje Prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR). 

BEHAVIORÁLNA REKLAMA 

 Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri spracúvajú osobné údaje Užívateľov vrátane 

osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookies a iných podobných 

technológií na marketingové účely v súvislosti s adresovaním užívateľom behaviorálnej reklamy 

(t. j. reklamy, ktorá je prispôsobená preferenciám Užívateľa). Spracúvanie osobných údajov 

zahŕňa v takom prípade tiež profilovanie Užívateľov. Využívanie osobných údajov 

zhromaždených prostredníctvom tejto technológie na marketingové účely, najmä v rozsahu 

propagovania služieb a tovarov tretích strán, si vyžaduje získanie súhlasu Užívateľa. Tento 

súhlas sa môže odvolať v každom čase.  

SPRAVODAJ 
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 Prevádzkovateľ poskytuje službu spravodaja na zásadách určených v pravidlách osobám, ktoré 

na tento účel uviedli svoju e-mailovú adresu. Uvedenie údajov sa vyžaduje na účely 

poskytovania služby spravodaja, neuvedenie údajov má za následok nemožnosť zasielať 

spravodaj.  

 Osobné údaje sa spracúvajú: 

 s cieľom poskytovať službu zasielania spravodaja – právnym základom spracúvania je 

potreba spracúvania na účely plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b EU GDPR); 

 v prípade adresovania Užívateľovi marketingového obsahu v rámci spravodaja – právnym 

základom spracúvania, vrátane profilovania, sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 

ods. 1 písm. f EU GDPR) v súvislosti s poskytnutím súhlasu s doručovaním spravodaja; 

 na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy 

Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce v analyzovaní aktívnosti 

Užívateľov v Servise s cieľom zdokonaľovať poskytované funkcie;  

 s cieľom zistiť a uplatňovať prípadné nároky alebo brániť sa pred nimi – právnym 

základom spracúvania sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f EU 

GDPR).  

PRIAMY MARKETING 

Osobné údaje Užívateľa môžu byť tiež využívané Prevádzkovateľom, aby mu poskytoval 

marketingový obsah s využitím rôznych kanálov, t. j. prostredníctvom e-mailovej pošty, 

MMS/SMS alebo telefonicky. Také aktivity Prevádzkovateľ realizuje len v prípade, že Užívateľ 

s nimi súhlasil, pričom svoj súhlas Užívateľ môže v akomkoľvek čase odvolať.  

5. SOCIÁLNE PORTÁLY

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov navštevujúcich profily Prevádzkovateľa 

prevádzkované v sociálnych médiách (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tieto údaje sa 

spracúvajú výlučne v súvislosti s prevádzkovaním profilu, vrátane s cieľom informovať 

Užívateľov o aktívnosti Prevádzkovateľa a propagovať rôzne podujatia, služby alebo produkty. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom na tento účel sú 

oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f EU GDPR) spočívajúce v propagovaní vlastnej značky. 

6. SÚBORY COOKIES A PODOBNÁ TECHNOLÓGIA

 Súbory cookies sú malé textové súbory nainštalované na zariadení Užívateľa, ktorý navštevuje 

Servis. Cookies zhromažďujú informácie uľahčujúce využívanie webovej stránky – napr. 

uložením údajov týkajúcich sa návštevy Užívateľa v Servise a ním vykonaných úkonov. 

„SERVISNÉ“ COOKIES 

6.2. Prevádzkovateľ využíva tzv. servisné cookies predovšetkým na účely poskytovania 

elektronických služieb Užívateľovi na skvalitnenie týchto služieb. V súvislosti s tým 

Prevádzkovateľ a iné subjekty poskytujúce mu analytické a štatistické služby využívajú súbory 
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cookies, čím ukladajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám už uloženým na 

telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet ap.). Súbory cookies 

využívané na tento účel zahŕňajú: 

6.2.1. súbory cookies s údajmi zadanými Užívateľom (identifikátor relácie) po dobu trvania 

relácie (user input cookies); 

6.2.2. zabezpečovacie súbory cookies využívané na účely služieb, ktoré si vyžadujú overenie na 

čas trvania relácie (authentication cookies); 

6.2.3. súbory cookies, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. využívané na odhalenie 

zneužití pri overovaní (user centric security cookies); 

6.2.4. súbory cookies počas relácie týkajúce sa multimediálnych prehrávačov (napr. súbory 

cookies flash prehrávača), na čas trvania relácie (multimedia player session cookies); 

6.2.5. trvalé súbory cookies, ktoré slúžia na personalizáciu užívateľského rozhrania na čas 

trvania relácie alebo dlhšie (user interface customization cookies), 

6.2.6. súbory cookies, ktoré slúžia na monitorovanie návštevnosti na webovej stránke, t. j. na 

analýzu údajov, vrátane cookies Google Analytics (sú to súbory využívané spoločnosťou 

Google na účely analýzy, akým spôsobom Užívateľ využíva Servis, na vytváranie štatistík 

a správ týkajúcich sa fungovania Servisu). Google nevyužíva zhromaždené údaje na 

identifikovanie Užívateľa ani nespája tieto informácie s cieľom umožniť identifikáciu. 

Podrobné informácie o rozsahu a zásadách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto 

službou sa nachádzajú na adrese: 

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.  

„MARKETINGOVÉ“ COOKIES 

 Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri využívajú tiež súbory cookies na marketingové 

účely, o. i. v súvislosti s adresovaním Užívateľom behaviorálnej reklamy. Na tento účel 

Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri ukladajú informácie alebo získavajú prístup 

k informáciám už uloženým v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, 

telefón, tablet ap.). Využívanie súborov cookies a osobných údajov zhromaždených ich 

pomocou na marketingové účely, najmä v rozsahu propagovania služieb a tovarov tretích strán, 

si vyžaduje získanie súhlasu Užívateľa. Tento súhlas sa môže odvolať v každom čase.  

7. OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1. Obdobie spracúvania údajov Prevádzkovateľom závisí od druhu poskytovanej služby a cieľa 

spracúvania. Zásadne sa údaje spracúvajú po dobu poskytovania služby alebo realizácie 

objednávky, do chvíle odvolania poskytnutého súhlasu alebo podania účinnej námietky proti 

takémuto spracúvaniu údajov v prípadoch, ak právnym základom spracúvania údajov sú 

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.  

7.2. Obdobie spracúvania údajov sa môže predĺžiť v prípade, ak spracúvanie je nevyhnutné na 

účely zistenia a uplatňovania prípadných nárokov alebo obrany pred nimi a po tomto období 

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
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len v prípade a v rozsahu, v akom si to budú vyžadovať zákonné predpisy. Po uplynutí obdobia 

spracovávania údaje sú konečne vymazané alebo anonymizované.  

8. OPRÁVNENIA UŽÍVATEĽA

8.1. Užívateľovi prislúcha právo: mať prístup k obsahu údajov a požadovať ich opravu, vymazanie,

obmedzenie spracúvania, právo na prenášanie údajov a právo namietať voči spracúvaniu 

údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa venuje ochrane osobných údajov.  

8.2. V rozsahu, v akom sa údaje Užívateľa spracúvajú na základe súhlasu, je možné ho odvolať 

v každom čase, pričom je potrebné obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo využiť funkcie dostupné 

v Servise. 

8.3. Užívateľ má právo podať námietku voči spracúvaniu údajov na marketingové účely, ak 

spracúvanie prebieha v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a tiež z príčin 

vyplývajúcich zo špecifickej situácie Užívateľa v iných prípadoch, ak právnym základom 

spracúvania údajov sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (napr. v súvislosti s realizáciou 

analytických a štatistických cieľov).  

8.4. Viac informácií o právach vyplývajúcich z EU GDPR sa nachádza tu (http://www.sk-

eservice.com/wp-content/uploads/2018/05/zasada_transparentnosti.pdf). 

9. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

9.1. V súvislosti s realizáciou služieb sa osobné údaje budú poskytovať externým subjektom, z toho

najmä dodávateľom zodpovedným za obsluhu informačných systémov, subjektom ako napr. 

banky a prevádzkovatelia platobných systémov, subjektom, ktoré poskytujú služby v oblasti 

účtovníctva, kuriérom (v súvislosti s realizáciou objednávky), marketingovým agentúram (v 

rozsahu marketingových služieb) a subjektom prepojeným s Prevádzkovateľom vrátane 

spoločností z jeho skupiny.  

9.2. V prípade získania súhlasu Užívateľa jeho údaje sa môžu tiež poskytnúť iným subjektom na ich 

vlastné účely, vrátane marketingových. 

9.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať vybrané informácie týkajúce sa Užívateľa 

príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré požiadajú o poskytnutie takýchto informácií, 

pričom ich žiadosť bude založená na príslušnom právnom základe a bude zhodná s platnými 

predpismi. 

10. POSKYTOVANIE ÚDAJOV MIMO EHP

Miera ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od 

tej, ktorú zabezpečuje európske právo. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ poskytuje osobné 

údaje mimo EHP len vtedy, ak je to nevyhnutné a pri zabezpečení príslušnej miery ochrany, 

predovšetkým prostredníctvom: 

 spolupráce so subjektmi, ktoré spracúvajú osobné údaje v štátoch, voči ktorým bolo 

vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie; 

 uplatňovania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou; 

http://www.sk-eservice.com/wp-content/uploads/2018/05/zasada_transparentnosti.pdf
http://www.sk-eservice.com/wp-content/uploads/2018/05/zasada_transparentnosti.pdf
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 uplatňovania záväzných korporačných pravidiel schválených príslušným dozorným 

orgánom; 

 v prípade poskytovania údajov do USA – prostredníctvom spolupráce so subjektmi, 

ktoré sa zúčastňujú na programe Privacy Shield, ktorý bol schválený rozhodnutím 

Európskej komisie. 

Prevádzkovateľ vždy informuje o zámere poskytnúť osobné údaje mimo EHP na etape ich 

zhromažďovania. 

11. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Prevádzkovateľ priebežne analyzuje riziko, aby mal istotu, že spracúva osobné údaje

bezpečným spôsobom, t. j. takým, ktorý predovšetkým zabezpečuje, že prístup k údajom majú 

len oprávnené osoby a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné vzhľadom na nimi realizované 

úlohy. Prevádzkovateľ sa stará o to, aby všetky operácie na osobných údajoch boli 

registrované a realizované len oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi.  

11.2. Prevádzkovateľ prijíma všetky nevyhnutné opatrenia, aby aj jeho subdodávatelia aj iné 

zúčastnené subjekty poskytovali záruku uplatňovania príslušných bezpečnostných opatrení 

v každom prípade, ak spracúvajú osobné údaje na objednávku Prevádzkovateľa.  

12. KONTAKTNÉ ÚDAJE

12.1. Kontakt s Prevádzkovateľom je možný prostredníctvom e-mailovej adresy 

gdpr@eservice.com.pl alebo korešpondenčnej adresy: Centrum Elektronicznych Usług 

Płatniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94, 

Poľsko. 

12.2. Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, na ktorú je možne sa obrátiť v každej veci týkajúcej 

sa spracúvania osobných údajov na e-mailovú adresu dpo_eu@evopayments.com  

13. ZMENY POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Politika sa priebežne overuje a v prípade potreby – aktualizuje. Aktuálna verzia Politiky bola 

prijatá a platí od 24. 5. 2018.  
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