
Informácia o ochrane osobných údajov 
 

 

Týmto Vás informujeme o spracovaní osobných údajov pri používaní mobilných aplikácií od 

Delta- Sport.  

 

1. Prevádzkovateľom v zmysle zákonov o ochrane osobných údajov (čl. 4 ods. 7  všeobecné 

nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)) je: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Nemecko 
Tel.: +49 40 5 27 310 0 
Email: info@delta-sport.com 
Webová stránka: www.delta-sport.com 
 
Našich sprostredkovateľov pre ochranu osobných údajov nájdete na: 

 

Email: dsb@delta-sport.com  

 

alebo na  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Nemecko 
Tel.: +49 40 5 27 310 323 
 

V prípade akýchkoľvek otázok a podnetov týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete 
obrátiť priamo na našich sprostredkovateľov pre otázky ochrany osobných údajov. 
 
2. Spracovanie osobných údajov pri sťahovaní aplikácie 
 
Upozorňujeme na to, že pri sťahovaní údajov aplikácie sa osobné údaje sprostredkujú 
prevádzkovateľovi App-Stores, od ktorého aplikáciu sťahujete. Pri sťahovaní aplikácie sa 
potrebné údaje prenášajú príslušnému App Store, hlavne používateľské meno, emailová 
adresa, zákaznícke číslo v App Store a individuálne rozpoznanie prístroja. Na toto spracovanie 
osobných údajov nemáme vplyv. Za to je zodpovedný prevádzkovateľ príslušného App Stores. 
Bližšie pokyny k spracovaniu osobných údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných 
údajov príslušného prevádzkovateľa App-Store.  
 
3. Spracovanie osobných údajov pri používaní mobilnej aplikácie 
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Mobilná aplikácia sa uloží do Vášho mobilného koncového prístroja a môže sa používať bez 

prístupu na internet.  

 

Aby ste mohli využívať určité funkcie aplikácie, musíte u niektorých aplikácií povoliť 

oprávneniam aplikácie prístup k odpovedajúcim funkciám Vášho prístroja, napríklad prístup 

na systém ukladania do pamäte, aby ste mohli ukladať fotografie alebo videá, ak aplikácia 

ponúka túto možnosť. Ak aplikácia umožňuje ukladanie údajov, dochádza k tomu výhradne 

lokálne.  

 

Pri používaní aplikácii, ktoré ponúkame, nepožadujeme žiadne osobné údaje. 

 

 

4. Vaše práva  

(1) Z hľadiska príslušných osobných údajov máte voči nám nasledovné práva:  

 – právo na informácie,  

 – právo na opravu alebo vmazanie,  

 – právo na obmedzenie spracovania,  

 – právo na námietku proti spracovaniu,  

 – právo na prenosnosť údajov. 

 

(2) Okrem toho máte právo sťažovať sa na kontrolnom úrade na spracovanie Vašich osobných 

údajov v našej firme. 



 

 


