
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

1. Článok 
Portál a jeho prevádzkovateľ 

1.1. Portál je internetový portál, dostupný na URL adrese www.megusta.sk, v ktorom Používatelia 
prostredníctvom prehliadača v počítači alebo v mobilnom zariadení môžu prehliadať ponuku 
Predávajúceho zverejnenú na tomto Portáli a objednávať tovar, jedlo alebo nápoje on-line z tejto 
ponuky Predávajúceho. 

1.2. Prevádzkovateľ Portálu je spoločnosť KOLLÁR services s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 
10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50369954,  DIČ: 2120306375, IČDPH: 
SK2120306375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 112076/B, 
kontakt: helpdesk@kollarservices.sk, a ktorá zabezpečuje prevádzku Portálu a na základe zmluvného 
vzťahu s Predávajúcim poskytuje Predávajúcemu priestor pre zverejňovanie ponuky Tovarov.  

2. Článok 
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov 

2.1. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre 
pravá a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ Portálu bez zbytočného odkladu oznámi porušenie 
ochrany osobných údajov dotknutej osobe. 

2.2. Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia 
ochrany osobných údajov, ako aj informácie a opatrenia v minimálne nasledujúcom rozsahu: 

• meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno 
získať viac informácií; 

• opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; 
• opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých 
dôsledkov, ak je to potrebné. 

2.3. Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak: 

• Prevádzkovateľ Portálu prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil 
ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov tyká, 

• Prevádzkovateľ Portálu prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre 
práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky, 

• by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade Prevádzkovateľ Portálu informuje 
verejnosť alebo prijme iné́ opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá́ osoba bude informovaná́ 
rovnako efektívnym spôsobom. 

 
 
V Bratislave, 15.11.2022 


