
lilu.skVŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi  
predávajúcim a objednávajúcim - kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom 
webovej stránky lilu.sk.

Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením  nákupu prostredníctvom tejto 
webovej stránky  akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej 
existencie právneho vzťahu s predávajúcim. 

2. Predávajúci

Predávajúcim je:

Ing. Lucia Živická - LILU

Smaragdová 3

851 10  Bratislava

IČO: 51 911 035

DIČ: 1049790830

kontakt: LittleLucy@lilu.sk

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

3. Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným 
nižšie o kúpu produktov prostredníctvom internetovej stránky lilu.sk.

4. Objednávka

Pre vykonanie objednávky si kupujúci vyberie tovar, vyplní formulár, podľa pokynov 
si vyberie miesto doručenia, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar a po kontrole 
zadaných údajov objednávku odošle (prostredníctvom e-mailu). Podmienkou platnosti 
každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní 
objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá 
bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri tvorbe objednávky nezadal všetky 
požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

Prijatá elektronická objednávka od kupujúceho je považovaná za návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až 
na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim. Kupujúci je 
povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v správe predávajúcim. 
V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky 
potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho 



prostredníctvom e-mailu.

Pokiaľ tovar nie je na sklade predávajúceho, je predávajúci povinný bez zbytočného 
odkladu po obdržaní objednávky informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade 
nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.
Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. 
Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe 
dohody s predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení 
objednávky a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť 
kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 7 pracovných dní po zrušení objednávky, 
pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so 
zrušením objednávky po jej potvrdení. V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného 
kupujúceho, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, je kupujúci oprávnený 
stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to 
zaplatením odstupného, ktoré môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru, pričom 
predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku  lilu.sk sú považované za záväzné. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú 
nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

5. Platba
Všetky uvedené ceny na stránke lilu.sk  sú konečné a sú vyjadrené v mene EUR. 
Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Všetky 
akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje 
právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil 
pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:
*   Platba bankovým prevodom vopred

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak úhrada objednaného 
tovaru nebude poukázaná v prospech bankového účtu predávajúceho do 5 pracovných dní 
odo dňa odoslania objednávky kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si neprevezme tovar od prepravcu bez 
predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj 
nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné 
doručenie objednávky.

6. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť 
do 14 dní od prebratia zásielky. Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet 
uvedený kupujúcim prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Pri odstúpení 
od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar 
musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia alebo 
poškodenia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu 
platby pred tým, ako mu je tovar doručený. S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 
102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek 
spotrebiteľa. 



Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. 
Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená 
fi nančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok 
nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady 
kupujúceho späť.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru 
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu 
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní 
porušený.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého 
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie 
vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar 
používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti 
tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, 
akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby 
počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou 
starostlivosťou. Tovar musí kupujúci vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými 
alebo identifi kačnými prostriedkami. 

7. Dodanie tovaru

Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu obvykle v lehote od 3 až 7 pracovných dní 
po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne bez zbytočného odkladu po 
vyhotovení. Predávajúci doručuje objednaný tovar aj v závislosti od dostupnosti tovaru 
v internom sklade, prípadne na sklade dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na 
predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto 
predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.
Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu 
tovar najneskôr do 30 dní. Ak uplynie vyššie uvedená 30 dňová lehota a Predávajúci 
objednávku nesplní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a Predávajúci je povinný 
do 10 dní odo dňa odstúpenia vrátiť kupujúcemu všetko fi nančné plnenie, ktoré od neho 
vopred prijal, a to prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa Predávajúci a kupujúci 
nedohodnú inak.
O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný. Tovar je následne doručený. 

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. 
Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob 
doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný mať riadne označenú poštovú 
schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil 
vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Pokiaľ si 
kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na 
telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky.

Tovar je doručovaný nasledujúcimi spôsobmi:

- Kuriérska služba
- Slovenská pošta



Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia 
osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom 
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia 
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého 
dodaného tovaru.

Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho momentom 
jeho dodania. Ak kupujúci neprevezme tovar pre dôvody na jeho strane (napr. 
nezastihnuteľnosť na dodacej adrese a pod.), znáša náklady spojené s opakovaným 
dodaním, prípadne je povinný predávajúcemu nahradiť vzniknutú škodu.
Kupujúci je povinný si tovar bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať. Ak zásielka 
vykazuje známky poškodenia, mal by kupujúci zásielku  odmietnuť a nepreberať, 
prípadne spísať škodový protokol. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je 
nutné nahlásiť dopravcovi (bezodkladné nahlásenie). Kupujúci by v prípade reklamácie 
nemal vyhadzovať obal, ktorý môže byť použitý ako dôkaz. Dodatočné reklamácie 
neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec 
reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa v čase odoslania 
tovaru nejednalo o rozpor s kúpnou zmluvou. Rozpor s kúpnou zmluvou predovšetkým 
znamená, že tovar nemá požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti popisované 
predávajúcim, resp. výrobcom, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, 
prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé; že nezodpovedá 
požiadavkám právnych predpisov; nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo 
hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo na 
ktorý sa tovar obvykle používa.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na 
základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene,
- adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“,
- bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku buď potvrdiť alebo 
informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote 
predpokladá naskladnenie tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou,
- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku 
akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných 
nepredvídateľných prekážok.
Kúpou nezaniká autorské právo na dielo.



9. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, 
nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať 
s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci 
tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné 
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené 
prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu 
bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. 
Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú 
akceptované.

10. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.lilu.
sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované prostredníctvom e-mailu. Následne je potrebné zaslať 
reklamovaný tovar na adresu: Lucia Živická, Smaragdová 3, Bratislava, Slovenská 
republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na 
vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že 
tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne 
o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom 
tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar 
pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa 
na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením, 
mechanickým poškodením alebo nesprávnym ošetrovaním.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu 
späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v 
zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, 
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne 
používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
- pri používaní produktu v rozpore s odporúčaným návodom na ošetrovanie,
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar 



poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev 
tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným 
stanoviskom. 

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 1. júna 2019.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť 
písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienok je splnené umiestnením na 
internetovej stránke www.lilu.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR  - Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Ak ste našim zákazníkom, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. 
My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov je pre nás 
dôležitá, preto máme pravidlá, ktoré stanovujú odmienky spracovania a ochrany Vašich 
osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Ing. Lucia Živická - LILU

Smaragdová 3

851 10  Bratislava

IČO: 51 911 035

kontakt:  LittleLucy@lilu.sk

je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a zodpovedá za Vaše osobné údaje v zmysle 
platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. 

Kde uchovávame Vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore 
(ďalej len „EHP“).

Kto má prístup k Vašim údajom?
K vašim osobným údajom majú prístup len poverené osoby a spolupracovníci, ktorí sú 
viazaní mlčanlivosťou.

Pre zaistenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť 
vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané 



spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely 
tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie 
našich služieb pre vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie 
tretích strán.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
� Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby 

sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, 
vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

� Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou, problémom, 
musíme k jeho zodpovedaniu, prípadne vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V 
niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. 
dopravcovi tovaru).

� Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše 
osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na 
uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete 
mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z 
dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a 
z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Aký je právny základ na spracovanie?

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli 
uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. 
Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám 
riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na 
základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a 
doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, 
ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä 
osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové 
správy. 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné 
údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese LittleLucy@lilu.sk.



Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru

Vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme 
mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi 
odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú 
predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže 
dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú 
treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu 
odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje 
bezodkladne zmazať.

Štátne orgány

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu 
subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ 
SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?
V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu 
medzi nami.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie 
služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo 
zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať 
bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či 
v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Ako sú Vaše údaje zabezpečené? 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a 
zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak 
organizačného charakteru.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav 
technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom 
pravidelne aktualizované
Dovoľujeme si Vás uistiť, že my aj naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše 
osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných 
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto 
mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu 
nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 
16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný 
zástupca (rodič, alebo poručník).



Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas 
so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo 
požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti 
spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , 
právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení 
zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie 
niektorých osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie.
Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom 
e-mailu : LittleLucy@lilu.sk.

Právo na prístup:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame.

Právo na opravu osobných údajov:
okiaľ sa u vás niečo zmení alebo uznáte akékoľvek svoje osobné údaje ako neaktuálne 
alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek 
okrem týchto situácií:
- máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
- máte nevyrovnaný dlh v našej spoločnsti,
-- ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou 
uchovávame na základe účtovných predpisov.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať 
vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme 
všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na 
našom oprávnenom záujme. Nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov 
s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý 
prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profi lovacej analýzy vykonanej 
na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak 
sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame 
spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku 
proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. 

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami 
skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.


