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Spoločnosť:  KTT, s.r.o. 
Sídlo:               Bratislavská 86 ,917 02 Trnava ,Slovenská Republika  
IČO:   51 214 024 
DIČ:                                   2120629775 
 
zapísaná v obch. reg. OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41091/T 
 

  
1. Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti KTT ,e.r.o. Bratislavská 86 ,917 02 Trnava 

Slovenská Republika , zapísaná v obch. reg. OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41091/T, (ďalej len "predávajúci") 
upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka Slovenskej republiky (ďalej 
len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej 
zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou právnickou alebo fyzickou podnikajúca osobou 
(ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového portálu predávajúceho. Internetový portál je predávajúcim 
prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://ktt.sk (ďalej len "webové rozhranie 
obchodu"). 
 
1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je 
právnickou osobou alebo fyzicka podnikajúca osoba,fyzicka osoba  ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo pre vlasný osoh. 
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej 
zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a 
povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 
 
 
 
2. Užívateľský účet 
 
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej predávajúcim je kupujúci oprávnený pristupovať do svojho užívateľského 
rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").  
2.2. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať všetky fakturačné a dodacie údaje. Pri akejkoľvek zmene 
údajov uvedených v užívateľskom účte je kupujúci povinný požiadať predávajúceho o ich aktualizáciu. Tieto údaje sú pri 
objednávaní tovaru oboma stranami považované za správne. 
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Tento prístup je na strane kupujúceho 
zverený jednoznačne menovanej zodpovednej osobe, ktorá je uvedená v závere týchto obchodných podmienok. Kupujúci je 
povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. 
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám a nákup tovaru za zvýhodnené ceny 
tretím osobám. 
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z 
kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú 
údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového 
vybavenia tretích osôb. 
 
3. Uzavretie kúpnej zmluvy 
 
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie 
je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru 
sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov s výnimkou nákladov na dodanie tovaru. Ceny 
tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je 
obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 
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3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. 
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár 
obsahuje najmä informácie o: 
3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania 
obchodu), 
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru  
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka"). 
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky 
kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do 
objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní 
objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho 
uvedenú v užívateľskom účte (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). 
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, 
predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či 
telefonicky). 
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky, ktorá je predávajúcim 
zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho alebo v rámci používateľského 
účtu, s označením "Potvrdenie objednávky". 
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté 
kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na 
internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej 
sadzby. 
 
4. Cena tovaru a Platobné podmienky 
 
4.1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru stanovuje kúpna zmluva. Sú k dispozícii nasledujúce spôsoby 
úhrady: 
• platba v hotovosti pri prevzatí služby, 
• platba vopred na účet predávajúceho za tovar platbou dopredu . 
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. 
Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. 
4.3. V prípade platby v hotovosti  je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 
4.4. Ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru. 
Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty, alebo neplatcom dane  z pridanej hodnoty  fyzická  osoba . 
 
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 2001 Občianskeho zákonníka, možno od tejto kúpnej zmluvy o 
dodávke tovaru, odstúpiť len z dôvodov podľa ustanovenia § 2002 Občianskeho zákonníka, tj. Porušenie zmluvných dohôd 
druhou zmluvnou stranou podstatným spôsobom, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela 
alebo musela vedieť, že by druhá zmluvná strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. 
5.2. Odstúpením od zmluvy sa záväzok ruší od začiatku. Prijaté plnenia musia byť vrátená bezodkladne po odstúpení od 
zmluvy. Výplata akýchkoľvek čiastok predávajúcim bude vykonaná bezhotovostne na bankový účet, ktorého číslo je 
kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť. 
5.3.Odstúpenie a vrátenie tovaru po prevzatím kupujúceho alebo jeho zástupcom je možné ak tovar nebol požitý na jeho 
prevádzku (odymenie ,znečistené z vnútra ,zvonka)v kompletnom stave a mechanicky ,chemicky ,nepoškodený bez 
koróziena europalete ,na adresu sídla spoločnosti KTT,s.r.o Bratislavská 86 , 917 02 Trnava na náklady kupujúceho do 14 dní 
od prebrania tovaru.   
 
6. Preprava a dodanie tovaru 
 
6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a 
prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.Tovar sa doručuje po spevnenej komunikácii a vykládka je 
na úroveň cesty po ktorej dopravca príde po povolených komunikacich pre automobyli vjazdu do 12t a výšky 3,6m . Po 
nespevnenej a z výškovím pre výšením komunikácie si kupujúci zabezpečuje presun tovaru na mieste dodávky na vlastné 
náklady kupujúci .Tovar môže dosahovať hmotnosť nad 25kg preto si treba zabezpečiť adekvátnu manipulačnú techniku 
alebo dostatok výkonnej sily podľa smerníc BOZP. Ak adresa doručenia nebude spĺňať štandardné vlastnosti komunikácie 
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tovar bude dodaní najbliššie ako bude možné kupujúci je povinný tovar prevziať .Príjazdová komunikácia musí byť očistená 
od Snehu .   
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci 
povinný prevziať tovar pri dodaní. 
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo 
uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady 
spojené s iným spôsobom doručenia. 
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek 
závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.Je nutné spraviť fotodokumetáciu a spísať a závadách protokol na ktorom 
bude popis nedostatku dátum ,čas doručenia ,značka automobilu ktorý tovar priniesol , meno vodič priezvisko vodiča názov 
prepravcu . Zadokumetovanie je nutné poslať predajcovi tovaru na ktt@ktt.skV prípade zistenia porušenia obalu 
svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú 
predávajúcim vydané. 
 
7. Práva z chybného plnenia 
 
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka). 
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady s výnimkou vád, na ktoré bol kupujúci pred kúpou 
tovaru upozornený. 
7.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia 
reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamáciu popisujúci uplatnenú vadu tovaru a 
práva z chybného plnenia, ktorá v súvislosti s ňou kupujúci uplatňuje. Lehota na posúdenie uplatnenie vady predávajúcim 
začne plynúť najskôr po odovzdaní reklamovaného tovaru kupujúcim predávajúcemu. Treba použiť formulár záručný servis 
(reklamačný formulár )na www.ktt.sk   služby – záručný servis .(záručný servis časové plnenie a podanie sa považuje úplným 
dodaním všetkých podkladov.)Reklamácia sa podáva a rieši elektronicky cez formulár záručný servis.   
7.4. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravujú Reklamačný a záručné 
podmienky firmy tovaru vami objednaného, je súčasť balenia tovaru . ( "Záručný list").Uplatňuje sa cez formulár záručný 
servis na www.ktt.sk  služby -záručný servis . 
 
8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 
8.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe verejnoprávnych oprávnenia, na základe ktorých bol vykonaný 
zápis predmetu podnikania spoločnosti v obchodnom registri. 
8.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehotách uvedených na príslušnom tovare v Potvrdenie 
objednávky. U ostatného aktuálne nedostupného tovar bude kupujúcemu dodacia lehota oznámená na dotaz. 

 

9. Ochrana osobných údajov a ukladanie cookies 
 
9.1. Spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, prípadne kontaktných osôb kupujúceho, sa riadi 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"). 
9.2. Kupujúci poskytuje na spracovanie svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa prípadne adresy sídla či 
doručovacia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy vrátane 
vedenia používateľského účtu. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, avšak bez neho nemožno uzavrieť zmluvu a 
dokončiť objednávku, resp. založiť a viesť kupujúcemu užívateľský účet. 
9.3. Využívaním používateľského konta kupujúci udeľuje samostatne súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie 
uvedenom rozsahu výhradne na účely vedenia používateľského účtu, ktorého účelom je zvýšenie užívateľského komfortu 
kupujúceho (nákup s predvyplnenými údajmi, sledovanie nákupné histórie) a umožnenie nákupu za zvýhodnené 
veľkoobchodné ceny. Tento súhlas je možné odvolať žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu odoslanú predávajúcemu na 
adresu ktt@ktt.skna základe ktorej bude užívateľský účet zrušený. 
9.4. Predávajúci môže zasielať kupujúcemu správy s novinkami a obchodnými ponukami týkajúcimi sa skôr uzavretým 
obchodom, avšak kupujúci môže kedykoľvek pristúpiť k odchodu príjmu takých správ, a to prostredníctvom odkazu 
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umiestneného v správe, prípadne e-mailom s vyjadrením odmietnutie zaslaným na adresu ktt@ktt.skSvoju informačnú 
povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku. 
13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní 
predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. 
9.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez 
zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmenách vo svojich osobných údajoch. 
9.6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. 
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné 
poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že prípadný udelený súhlas so spracovaním 
osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho 
KTT,s.r.o Bratislavská 86,91702 Trnava , Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adresu ktt@ktt.sk 
9.8. Práva kupujúceho sú ďalej opísané v samostatnej informáciu o spracovaní osobných údajov. 
9.9. Predávajúci na webovom rozhraní obchodu www.ktt.skspracováva cookies potrebné pre fungovanie webových stránok 
a na analytické účely. V prípade súhlasu návštevníka udeleného prostredníctvom samostatnej lišty obsahujúce príslušné 
právne informácie aj pre marketing. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať 
kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača. 
 
10. Záverečné ustanovenia 
 
10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa 
riadi slovenským právom a prípadné spory budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky podľa sídla spoločnosti KTT,s.r.o 
10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto 
neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou 
alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či 
obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 
10.3. Ostatné práva a povinnosti v obchodných podmienkach neupravené sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb., V platnom 
znení, občiansky zákonník. 
10.4. Kontaktné údaje predávajúceho: 
adresa pre doručovanie: KTT,s.r.o Bratislavská 86,91702 Trnava , Slovenská republika adresa elektronickej pošty: 
ktt@ktt.sk(adresa pre potreby ktt obchodu) 
telefón: +421 902 906 803 
 
 
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 22. 10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Osobitné dokument 
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SÚHLAS so spracovaním osobných údajov 
 
Uverejnené: 22. 10. 2019 
 
 
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť KTT,s.r.o Bratislavská 
86,91702 Trnava , Slovenská republika ičo:51214024 dič:2120629775 , (ďalej len "KTT,s.r.o") spracovávala Vaše osobné 
údaje podľa ďalej uvedených podmienok. 
 
Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov 
KTT,s.r.o. bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s marketingovými aktivitami 
KTT,s.r.o., konkrétne s uvedením na webových stránkach KTT,s.r.o.  ako predajca (obchodný partner spoločnosti) a / alebo 
ako odborne spôsobilá osoba, s prihlásením k odberu emailových, tlačených alebo telefonických odkazov. KTT,s.r.o.  bude 
spracovávať meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fax, adresu bydliska alebo adresu prevádzky, názov organizácie a 
pracovnej pozícii, umiestnenie spotrebiča, parcelné číslo   . 

 
Účel spracovania Vašich osobných údajov 
KTT,s.r.o.  bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom priameho marketingu (tj. Ponúkanie produktov a služieb 
KTT,s.r.o., nie však tretích osôb) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých 
službách informačnej spoločnosti a analýzy Vášho správania týkajúcich sa týchto obchodných oznámení za účelom 
zasielania personalizácie ponuky služieb. Ďalej je marketingovými aktivitami myslené uvedenie na webových stránkach 
KTT,s.r.o.  ako predajca (obchodný partner spoločnosti) a / alebo ako odborne spôsobilá osoba, uvedenie v tlačených 
propagačných materiáloch, uvedenie na sociálnych sieťach KTT,s.r.o. 
 
Právny základ spracovanie osobných údajov 
Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie 
jednotlivých účelov priameho marketingu, ktorých odber ste prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s 
Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 
2016 (ďalej len "GDPR"). 

 
Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané 
KTT,s.r.o. bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s účelom priameho marketingu, od udelenia súhlasu spoločnosti 
KTT,s.r.o. so zasielaním emailového Newsletteru a / alebo za účelom zverejnenia osobných údajov na webových stránkach 
KTT,s.r.o. ako predajca výrobkov a služieb a / alebo osoby odborne spôsobilé alebo uverejnením na propagačných 
materiáloch za účelom obchodných oznámení, a to na dobu do jeho odvolania. 
 
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov 
Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to 
prostredníctvom zaslania emailu na adresu: ktt@ktt.sk alebo prostredníctvom webovej stránky určené na tento účel. 
Odvolanie súhlasov je rovnako možné priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámení e-mailom. Odvolaním 
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie 
súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré KTT,s.r.o. spracováva na základe iného právneho základu, 
než je súhlas. 
 
Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom 
K Vašim osobným údajom budú mať prístup len poverení zamestnanci spoločnosti KTT,s.r.o. 
Kontaktné údaje spoločnosti KTT,s.r.o 
KTT,s.r.o môžete kontaktovať na emailu ktt@ktt.sk alebo písomne na adrese sídla KTT,sro Bratislavská 86 ,917 02 Trnava 
Slovenská Republoka . Poverený zamestnanec spoločnosti KTT,s.r.o je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s 
cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie 
záznamov o plnení právnych povinností KTT,s.r.o môže byť všetka komunikácia medzi Vami a KTT,s.r.o monitorovaná. 
 
Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov 
Máte právo, bez toho, aby Vám hrozila akákoľvek sankcie alebo znevýhodnenia, kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či 
doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, 
požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, a to oznámením na elektronickú adresu ktt@ktt.sk. Ďalej 
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máte právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, ich vymazania a máte ďalšie práva stanovené v 
GDPR 
 
Právo namietať 
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak je KTT,s.r.o spracováva na účely priameho marketingu. 
Námietku je nutné podať KTT,s.r.o. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, 
spol. KTT,s.r.o osobné údaje v tomto rozsahu ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre 
spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu 
právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR. 
Právo podať sťažnosť u dozorného úradu 
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností Právo 
podať sťažnosť u dozorného úradu 
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností KTT,s.r.o 

plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27 ,Slovenská republika. 
Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov 
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné 
údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak ak osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vás môcť uviesť 
na webových stránkach KTT,s.r.o ako predajca (obchodný partner) a / alebo ako odborne spôsobilá osoba, nebude Vám 
môcť posielať jednotlivé obchodné oznámenia, ku ktorým sa prihlasujete (napr. Bez Vašej emailovej adresy Vám KTT,s.r.o 
nebude schopný zaslať obchodné oznámenia o nových produktoch, Newsletter, pozvánku na poriadaná produktová či iná 
školenia, výstavy a pod.). Je však úplne na Vašom uvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať, alebo nie. 
 
 
KTT,s.r.o Bratislavská 86,91702 Trnava , Slovenská republika tel:+421902906803,e-mail:ktt@ktt.sk, www.ktt.sk, 
ičo:51214024 dič:2120629775 
 

plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12 ,820 07 
Bratislava 27, Slovenská republika 

 


