
Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa  
na informovanie prostredníctvom webových stránok www.melitech.sk a www.veselesitie.sk  

 
 

Prevádzkovateľ: Ján Meliško - MeliTech 

Miesto podnikania: 971 01  Prievidza, Ulica V. Benedikta 208/22 

IČO: 50206648 

Kontakt: 0904 487 654, melitech@melitech.sk  

 
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje fyzických osôb získané vyplnením kontaktného formulára 
na webovej stránke vykonal v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len 
„zákon“) nasledovné posúdenie oprávneného záujmu, ktorý spočíva  v poskytovaní informácií 
zákazníkom, uchádzačom o zamestnanie a iným návštevníkom webovej stránky. 
 
Prevádzkovateľ sa pri posúdení oprávneného záujmu zameral na zodpovedanie nasledovných otázok: 
 
Je záujem prevádzkovateľa oprávnený? 

 Prevádzkovateľ prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach získava od 
fyzických osôb  osobné údaje v rozsahu: 

www.melitech.sk  
servisné stredisko – organizácia, meno, email 
prenájom a lízing – názov spoločnosti, meno, email, telefón 
rýchly kontakt – meno, email, telefón 

www.veselesitie.sk - meno, email, telefón.  

 Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje 
prevádzkovateľ. Týmito záujmami je poskytnúť čo najviac informácií svojim zákazníkom, 
uchádzačom o zamestnanie a ďalším návštevníkom webových stránok napr. informácie v rámci 
predzmluvných vzťahov, vybavenie reklamácie zákazníka a pod. Spokojnosť zákazníka je na prvom 
mieste. 

 Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.   
 
Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné? 

 Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia čo najviac 
informácií svojim zákazníkom za nevyhnutné. 

 
Prevažuje oprávnený záujem prevádzkovateľa nad záujmami dotknutých osôb? 

 Prevádzkovateľ berie do úvahy záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb, a to najmä 
právo na súkromie. Dotknuté osoby sú informované v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb 
neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.  

 
 
Prievidza dňa 02. 05. 2019 
 
 
 

Ján Meliško, v. r. 
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