
Podmienky spracovania osobných údajov na Ringo.sk  

 Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, IČO: 36029076, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B  ( ďalej aj 
ako  prevádzkovateľ“) za účelom využívania služby zverejňovania Inzercie a vkladania používateľského  
obsahu na webovú stránku Ringo.sk spracúva osobné údaje používateľov v rozsahu, v akom ich 
používatelia vložili do služby (najmä adresu, profil realitného makléra, profil predávajúceho, meno, 
priezvisko, email, telefón, fotografie, videonahrávky a iné údaje)  (ďalej len „Osobné údaje“). 
Prevádzkovateľ je oprávnený overovať zadané Osobné údaje z verejných zdrojov.  

Zásady spracovania osobných údajov  
 
Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje používateľov iba v nevyhnutnom rozsahu na účely 
poskytovania Služby. Takéto spracovanie je zákonné, lebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na 
základe ktorej Objednávateľ alebo Inzerent využíva Službu a ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ 
alebo Inzerent ako dotknutá osoba. 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením 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 
nariadenia o ochrane osobných údajov)  (ďalej aj ako „GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane 
osobných údajov, so zákonom so zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení 
zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími 
právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. 

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje po dobu platnosti Inzerátu. Po skončení platnosti Inzerátu sú 
Osobné údaje vymazané.  

 

Informácie o vkladaní obsahu do profilu Objednávateľa 

Objednávateľ, ktorým je zvyčajne realitná kancelária, ktorý vkladá Osobné údaje do Služby, zodpovedá 
za správnosť a úplnosť údajov.  V prípade, ak Osobné  údaje prostredníctvom Adminu vkladá 
Objednávateľ, ktorý je realitnou kanceláriou alebo jej zástupcom a poskytuje  Osobné údaje tretích 
osôb (zvyčajne realitných maklérov), je Objednávateľ povinný informovať tieto fyzické osoby 
o spracovaní Osobných údajov Prevádzkovateľom.  

Informácie o vkladaní jednorazovej inzercie 

 V prípade jednorazovej Inzercie Inzerenta sa v rámci Služby  ukladajú  meno a priezvisko 
predávajúceho, adresa, e-mail, telefónne číslo, z ktorej bol konkrétny Inzerát vložený na Ringo.sk.  
Účelom spracovania uvedených Osobných údajov je  poskytovanie Služby ako aj overenie identity 
Inzerenta  a predchádzanie vystavovania podvodných ponúk. 

Iné prípady spracovania osobných údajov 

• Ak má používateľ záujem  o zasielanie  ním vybraných ponúk na e-mail, Prevádzkovateľ 
spracúva e-mailovú adresu, na ktorú má záujemca záujem dostávať  vybrané ponuky Inzercie. 
Prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu až do doby, kým záujemca nezruší zasielanie ponúk, 



a to alebo prostredníctvom linku, ktorý je uvedený v každom doručenom e-maile alebo až do 
doby, kým záujemca nezruší zasielanie emailom na adresu ringo@ringo.sk. Email musí byť 
odoslaný z rovnakej adresy, na ktorú sa  realizuje zasielanie  vybraných ponúk Inzercie, a to 
z dôvodu verifikácie oprávneného žiadateľa.  

• Ak používateľ využije funkciu „uložiť vyhľadávanie“, Prevádzkovateľ zapíše cookie ( krátky 
textový súbor) do koncového zariadenia používateľa. Ak má používateľ záujem zrušiť uložené 
vyhľadávanie je potrebné kliknúť na tlačidlo „Zmazať uložené vyhľadávanie“. 

Pojmy , ktoré sú v týchto Podmienkach spracovania osobných údajov na Ringo.sk  uvedené 
veľkým začiatočným písmenom a nie sú zadefinované, majú význam uvedený v dokumente 
Podmienky inzercie na realitnom portáli  Ringo.sk.  

Ostatné informácie o spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené 
v dokumente Podmienky ochrany súkromia a spracovania údajov 

Práva dotknutých osôb  

Práva osoby, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, sú uvedené v dokumente Poučenie 
osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov. 

 

 

 

 


