
Všeobecné podmienky využívania stránky www.doublestarpoker.com 
 

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má záujem o využívanie stránky (ďalej 
ako „Záujemca“)  alebo ktorá využíva (ďalej ako „Užívateľ“)  webovú stránku www.doublestarpoker.com 
(ďalej ako „stránka“) prevádzkovanú spoločnosťou Program® spol. s r.o., so sídlom Brnianska 10, 911 05 
Trenčín (ďalej ako Prevádzkovateľ”). Tieto obchodné podmienky sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov.  

Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej osobné údaje sa v súvislosti s používaním Stránky spracúvajú.  

V prípade, že chce Záujemca používať Stránku, je povinný vyplniť registračný formulár.  

 

Zákonnosť spracovania osobných údajov (právne základy spracovania): 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe týchto právnych základov:  

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré 
konkrétne účely; 

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo 
aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ) 

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 
fyzickej osoby; 

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné 
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je 
dotknutou osobu dieťa. 
 

Zásady spracúvania osobných údajov 

Zásada zákonnosti – osobné údaje sú spracované len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo 
k porušeniu práv Užívateľa 

Zásada minimalizácie osobných údajov – osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, sú primerané, relevantné 
a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na základe ktorého sa spracúvajú 

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa spracúvajú len na účel, ktorý je konkrétne úrčený, výslovne 
uvedený a oprávnený a nie je možné ich ďalej spracúvať iným spôsobom 

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa možnosti aktualizované, 
osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu spracovania, budú bezodkladne opravené alebo 
vymazané 



Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje 
identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje 
spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na 
vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a 
ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona. 

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje sa spracúvajú spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú 
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným, nezákonným spracúvaním, stratou, 
poškodením alebo výmazom osobných údajov.  

Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný sa dodržiavanie zásad spracúvania osobných 
údajov 

Práva dotknutej osoby 

Užívateľ (Záujemca) ako dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné 
práva:  

- právo na prístup – Užívateľ (Záujemca)má právo vyžadovať informácie, prečo sa spracúvajú jeho 
osobné údaje,  aké kategórie osobných údajov sa spracúvajú, s kým sa osobné údaje zdieľajú, 
ako dlho sa osobné údaje spracúvajú, či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, 
ako je zabezpečená ochrana osobných údajov prevedených do krajín  mimo EEA 

- právo na opravu a na zmenu – Užívateľ (Záujemca)upozorní prevádzkovateľa v prípade, že došlo 
ku zmene jeho osobných údajov  

- právo na vymazanie – v prípade, že sú osobné údaje spracúvané bezdôvodne alebo iným 
spôsobom, než je potrebné, ma Užívateľ (Záujemca)právo požadovať vymazanie takýchto 
osobných údajov  

- právo na obmedzenie spracovania – Užívateľ (Záujemca)má právo požadovať, aby sa obmedzilo 
spracovanie jeho osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby sa jeho osobné 
údajov vymazali 

- právo namietať spracúvanie 
- právo stiahnuť súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním 

Prevádzkovateľ má právo personalizovať Stránku a posielať Záujemcom ponuky.  

Užívateľ (Záujemca) ako dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných 
údajov za účelom používania Stránky, za účelom účasti v Lige/Ligách pre hráčov, za účelom registrácie do 
turnajov a pre marketingové účely.  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane 
a jednoznačným prejavom vôle.  

Užívateľ (Záujemca) je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých Záujemcov (Užívateľov) . 

Všeobecné podmienky môžu byť zo strany Prevádzkovateľa čas od času zmenené a upravené.  


