Zásad
dy ochrrany oso
obných údajov
o spracúvaných
h osobnýc
ch údajocch podľa zákona
z
NR SR č. 18
8/2018 Z.z.
Z
o ochrrane osob
bných úda
ajov a o zm
mene a doplnení niektorých
n
h zákonov
v
V tomto
o dokumente
e nájdete vššetky inform ácie o tom, ako chránime vaše ossobné údaje,, ako ich
získavam
me, používam
me, s kým ich
h zdieľame, aako môžete spracúvanie kontrolovať,, o opatrenia
ach, ktoré
sme na tto prijali a tie
ež o vašich právach,
p
ktorré v tejto súv
vislosti máte.

Kto sp
pracúva va
aše osobn
né údaje?
?
Prevádzkkovateľom je
e spoločnosť DREKIA, ss.r.o., IČO: 31 642 128
8 so sídlom
m Dubová 3272/15,
Žilina 0
010 07, ďale
ej ako „DRE
EKIA“, ktoráá vo svojom mene prevádzkuje weboové sídlo, ted
da určuje
účel a prrostriedky sp
pracúvania osobných údaajov zákazník
kov a primárrne zodpoveddá za spracú
úvanie ich
osobných údajov.

Ako ná
ás kontak
ktovať v otázkach
o
ochrany osobných
o
h údajov?
V otázke
e spracúvan
nia osobných
h údajov a uplatnenia vašich práv sa môžetee na Spoločn
nosť ako
prevádzkkovateľa ked
dykoľvek obrá
átiť niektorý m z nasledujjúcich spôsobov:
a) písom
mne, na pošto
ovej adrese sídla:
s
DREKIA
A, s.r.o., Dub
bová 3272/15, Žilina 0100 07
b) telefo
onicky na čísle: +421 41 5643710
5
c) e-mailom na adresse: info@dre
ekia.sk

Aké úd
daje sprac
cúvame?
S Spolo
očnosť DREK
KIA ako pre
evádzkovate ľ spracúva údaje nevy
yhnutné pree úspešné vybavenie
v
objednávvok vás ako našich záka
azníkov: men
no a priezvissko, adresu pre doručennie, fakturačn
né údaje,
emailovú
ú adresu, te
elefónne čísslo. Bez týc hto nevyhnu
utných údajov nie je m
možné vyba
aviť vašu
objednávvku tak, aby bola priprav
vená, vyexpeedovaná a ússpešne doručená.

Na ako
om právn
nom zákla
ade spracú
úvame os
sobné úda
aje?
Vaše oso
obné údaje spracúvame
s
na
n niekoľkýcch právnych základoch,
z
kttorými sú:

Plnenie
e zmluvy – v prípade objjednávky a zzriadenia užív
vateľského ko
onta, či v príípade vašej účasti
ú
v
spotrebitteľskej súťažži.
Súhlas – najmä v spojitosti
s
s marketingom
m
m a so zasielaním komerrčnej komunnikácie o nov
vinkách a
aktuálnyych ponukách
h, či pri iných
h formách m
marketingu. Každý
K
udelen
ný súhlas je dobrovoľný a môžete
ho kedykkoľvek odvolať, čo však nemá
n
vplyv n
na zákonnosť spracúvaniia pred jeho odvolaním.
Plnenie
e našich zákonných
z
povinnostíí – pri uch
hovaní údajov o vás a vašej ob
bjednávke
v účtovn
níctve alebo pri
p sprístupn
není údajov šštátnym a iným orgánom
m, ktoré vykoonávajú dohľľad alebo
ktoré rie
ešia spory či výkon
v
rozhod
dnutí.
Náš oprrávnený zá
áujem – pri zlepšovaní a personalizá
ácii našich slu
užieb, niektoorých markettingových
činnostia
ach, či v súvvislosti s be
ezpečnosťou a ochranou
u práv, tak ako
a
sme uvviedli vyššie. V týchto
prípadocch vždy starrostlivo zvažujeme, či sp
pracúvanie nebude
n
pred
dstavovať neeprimeraný zásah
z
do
vašich prráv.

Kto vš
šetko spra
acúva vaš
še osobné
é údaje a na aké úč
čely?
Prevádz
zkovateľ a sprostredk
kovatelia
Prevádzkkovateľ môžže ďalej vyu
užívať službyy sprostredk
kovateľov, ktorí
k
v jeho mene a na
a základe
pokynovv plnia konkkrétne úlohy
y a zákazníkkom poskytu
ujú priamo alebo nepriiamo ďalšiu
u pridanú
hodnotu a služby. Za
a týmto účelo
om spracúvaj
ajú osobné úd
daje zákazníkov v prísluššnom rozsahu
u, ktorým
disponujje prevádzko
ovateľ. Sprosstredkovateliaa spracúvajú
ú osobné úda
aje zákazníkoov na základ
de zmluvy
s prevád
dzkovateľom,, v jeho mene a na základ
de pokynov prevádzkova
ateľa.
a programovvých riešení,, ktorí ich
Spracúva
ané osobné údaje majú k dispozícii d
dodávatelia technických
t
zabezpeččujú pre prevvádzkovateľa
a na základe pokynov a v súlade s be
ezpečnostnouu dokumentá
áciou.
Ďalším ttypom sprostredkovateľľov sú subj ekty, ktoré zabezpečujú hodnoten ie predchád
dzajúceho
nákupu a skúseností s ním, s cieľľom poskytn úť v budúcnosti skvalitne
enie služieb pprevádzkovateľa.
Sprostredkovatelia sú starostlivo vyberan
ní, pritom sú povinní dodržiavaať všetky potrebné
bezpečno
ostné, techn
nické a organizačné op
patrenia, aby
y vašim oso
obným údajjom poskytli náležitú
ochranu..

Sprístup
pňovanie, zverejňovan
z
nie a preno
os osobných
h údajov
DREKIA ako prevádzzkovateľ neuskutočňuje p
prenos osobn
ných údajov do tretích kkrajín mimo Európskej
E
únie / Európskeh
ho hospodá
árskeho prieestoru. Sprracúvané osobné
o
údaaje nezvere
ejňujeme,
nesprístu
upňujeme, neposkytujem
me žiadnym in
ným subjekto
om, s výnimk
kou nasledujjúcich situáciii:
Osobné údaje zverrejňujeme alebo
a
sprístu
upňujeme, pokiaľ
p
to od
o nás požaadujete. Zverejnenie
uskutočň
ňujeme v príp
padoch, keď
ď zverejníte V
Vašu recenziu
u, komentár alebo hodnootenie.
Sprístupn
nenie údajovv tretím stran
nám uskutoččňujeme v prrípade doruč
čovateľskej sslužby, ktorú ste si pri
objednávvke zvolili.
Vaše úda
aje môžeme
e tiež uchová
ávať z dôvod
dov alebo sp
prístupňovať iným osobáám, aby sme
e vyhoveli
povinnosstiam vyplýva
ajúcim zo zá
ákona, z požiiadaviek štáttnych a iných
h orgánov, aaby sme si up
platňovali
naše ná
ároky alebo sa obhajova
ali v konaniiach, kde si ich naopak
k uplatňujú iní voči nám
m. Medzi
kategórie
e tretích osô
ôb, ktorým sp
prístupňujem
me osobné úd
daje z týchto
o dôvodov, ppatria naprík
klad súdy,
štátne a iné orgányy príslušné na
n výkon ko
ontroly nad našou činno
osťou, na riiešenie sporrov alebo
vykonáva
anie rozhodn
nutí, či v tejto
o súvislosti n
naši právni, účtovní
ú
porad
dcovia a auddítori.

Ako dllho spracú
úvame va
aše osobn
né údaje?
Osobné údaje, ktoré súvisia s va
ašim používatteľským kontom, uchová
ávame, kým máte konto zriadené,
keďže ssú nevyhnutné na to, aby
a
sme váám vedeli vy
ybaviť Vaše objednávkyy a poskytn
núť tomu
zodpovedajúce služb
by. Pokiaľ nemáte kon
nto vytvoren
né (nevytvorili ste si hho počas vytvárania
v
objednávvky), uchová
ávame vaše osobné údajje týkajúce sa vybavene
ej objednávkky počas nev
vyhnutnej
doby, z d
dôvodov nap
pr. daňových.
Ak zákazník neodvo
olal súhlas s tým, aby sme ho infformovali o aktuálnych akciových ponukách
p
príslušnýými komunikkačnými kaná
álmi (najmä e-mailom), spracúvame
s
jeho osobnéé údaje na tieto účely
až do od
dvolania jeho
o súhlasu, ressp. do skončeenia jeho reg
gistrácie.

Aké m
máte v tejtto súvislo
osti práva?
?
Právo o
odvolať pos
skytnutý sú
úhlas

Ktorýkoľľvek zo súhllasov udelen
ných počas registrácie máte
m
právo ako dotknuttá osoba ke
edykoľvek
odvolať. Ak sa odvo
olanie súhlassu bude týkaať údajov ne
evyhnutných k poskytnuttiu konkrétn
nej služby
(napr. m
meno, priezvvisko, dátum narodenia vo vernostn
nom program
me pre uplattnenie narod
deninovej
zľavy), o tento beneffit prídete, o čom Vás prii odvolaní súhlasu budem
me informovaať.

Právo p
požadovať prístup
p
k sp
pracúvaným
m osobným údajom
Dotknutá
á osoba má právo požad
dovať od náss ako prevád
dzkovateľa po
otvrdenie o ttom, či sa sp
pracúvajú
osobné ú
údaje, ktoré sa jej týkajú
ú, a ak tomu tak je, má právo
p
získať prístup k tým
mto osobným
m údajom
a aj ďalššie informácie
e v zmysle GDPR
G
(čl. 15)).

Právo n
na opravu
Dotknutá
á osoba má
á právo na to, aby sm
me ako prev
vádzkovateľ bez zbytočnného odkladu opravil
nesprávn
ne osobné údaje,
ú
ktoré sa jej týkajú
ú. So zreteľo
om na účely spracúvaniaa má dotknu
utá osoba
právo na
a doplnenie neúplných osobných
o
úd
dajov, a to aj prostredn
níctvom poskkytnutia dop
plnkového
vyhlásen
nia.

Právo n
na obmedze
enie spracúvania
Dotknutá
á osoba má právo na to, aby sme ako prevád
dzkovateľ obmedzil spraccúvanie jej osobných
o
údajov, p
pokiaľ ide o jeden
j
z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť
s
o
osobných úd
dajov, a to počas obddobia umožžňujúceho
prevádzkkovateľovi ovveriť správno
osť osobných
h údajov;
b) spraccúvanie je prrotizákonné a dotknutá o
osoba namie
eta proti vym
mazaniu osobbných údajov
v a žiada
namiesto
o toho obme
edzenie ich po
oužitia;
c) prevá
ádzkovateľ už
u nepotrebu
uje osobné ú
údaje na úččely spracúva
ania, ale pootrebuje ich dotknutá
osoba na
a preukázanie, uplatňova
anie alebo ob
bhajovanie prrávnych náro
okov;
d) dotkn
nutá osoba namietala
n
vočči spracúvan iu podľa člán
nku 21 ods. 1 GDPR na základe oprá
ávneného
záujmu p
prevádzkovateľa (platí ak
k spracúvam
me osobné úd
daje na základe oprávnenného záujmu), a to až
do overe
enia, či oprá
ávnené dôvo
ody na stran e prevádzko
ovateľa preva
ažujú nad ooprávnenými dôvodmi
dotknute
ej osoby. Akk sa spracúv
vanie obmed
dzilo, takéto
o osobné úd
daje sa s výýnimkou uch
hovávania
spracúva
ajú len so sú
úhlasom dotk
knutej osobyy alebo na prreukazovanie
e, uplatňovannie alebo obh
hajovanie
právnych
h nárokov, alebo
a
na occhranu práv inej fyzicke
ej alebo právnickej osobby, alebo z dôvodov
dôležitéh
ho verejného
o záujmu Eurrópskej únie alebo jej čle
enského štátu
u. Dotknutú oosobu, ktorá
á dosiahla

obmedze
enie spracúvvania, prevádzkovateľ in
nformuje pre
ed tým, ako
o bude obm
medzenie sprracúvania
zrušené.

Právo n
na prenosno
osť osobných údajov
Dotknutá
á osoba má právo získaťť osobné údaaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskyt
ytla prevádzk
kovateľovi
(najmä o
osobné údaje, ktoré uvie
edla pri regisstrácii). Dotk
knutá osoba má pri uplaatňovaní svojjho práva
na pren
nosnosť úda
ajov právo na
n prenos osobných údajov priam
mo od jednéého prevádzzkovateľa
druhému
u prevádzko
ovateľovi, po
okiaľ je to technicky možné.
m
Toto právo nesm
mie mať ne
epriaznivé
dôsledkyy na práva a slobody inýcch. Právo na prenosnosť sa netýka údajov, ktoré prevádzkova
ateľ získa
alebo vvytvorí vlasttnou činnosťťou, vlastnýým know-ho
ow, t.j. od
dvodenými úúdajmi a analýzami
a
poskytnu
utých či odvo
odených údajjov.

Právo n
na výmaz
Dotknutá
á osoba má
á tiež právo dosiahnuť u prevádzko
ovateľa bez zbytočnéhoo odkladu vy
ymazanie
osobných údajov, kttoré sa jej tý
ýkajú, a prevvádzkovateľ je povinný bez
b zbytočnéého odkladu vymazať
osobné ú
údaje, ak je splnený
s
niek
ktorý z týchto
o dôvodov:
a) osobn
né údaje už nie
n sú potreb
bné na účely,, na ktoré sa získavali ale
ebo inak spraacúvali;
b) dotkn
nutá osoba odvolá
o
súhlas, na základ
de ktorého sa spracúvanie vykonávaa, a ak neexistuje iný
právny zzáklad pre sp
pracúvanie;
c) dotkn
nutá osoba namieta
n
voči spracúvani u na základ
de oprávnené
ého záujmu prevádzkova
ateľa (ak
prevádzkkovateľ spra
acúva osobné
é údaje na základe oprávneného zá
áujmu, naprr. za účelom
m ochrany
práv pre
evádzkovate
eľa v prípad
dnom sporee iniciovanom
m dotknutou osobu) a neprevažujú žiadne
oprávnen
né dôvody na spracúva
anie alebo dotknutá ossoba namietta voči spraacúvaniu na
a základe
oprávnen
ného záujmu pre účely priameho marketingu (ak prevádzzkovateľ sprracúva osobné údaje
zákazníkkov na účely priameho ma
arketingu naa základe oprrávneného zá
áujmu);
d) osobn
né údaje sa spracúvali
s
ne
ezákonne;
e) osobn
né údaje mussia byť vyma
azané, aby saa splnila záko
onná povinno
osť podľa prráva Únie ale
ebo práva
členskéh
ho štátu, ktorrému prevádzkovateľ pod
dlieha;
f) osobn
né údaje sa získavali v súvislosti s ponukou slu
užieb inform
mačnej spoloččnosti dieťaťu podľa
článku 8 ods. 1. GDP
PR
Ak prevá
ádzkovateľ zverejnil oso
obné údaje a je povinn
ný vymazať osobné údaaje, so zretteľom na
dostupnú
ú technológiu a náklad
dy na vykon
nanie opatre
ení, podnikn
ne primeranné opatrenia
a vrátane
technickýých opatren
ní, aby informoval prevvádzkovateľo
ov, ktorí vykonávajú sppracúvanie osobných
o

údajov, že dotknutá osoba ich žiada,
ž
aby vvymazali všettky odkazy na
n tieto osoobné údaje, ich kópiu
alebo re
epliky. Žiadossti o výkon týchto práv dotknutej osoby
o
splní prevádzkovaateľ bezplatn
ne. Ak sú
žiadosti dotknutej osoby
o
zjavne
e neopodstattnené alebo neprimeran
né, najmä ppre ich opak
kujúcu sa
povahu, prevádzkova
ateľ môže bu
uď:
a) požad
dovať prime
eraný poplattok zohľadňu
ujúci administratívne ná
áklady na pposkytnutie informácií
alebo na
a oznámenie alebo na usk
kutočnenie p
požadovaného opatrenia, alebo
b) odmie
etnuť konať na základe žiadosti.
ž
Prevádzkkovateľ poskkytne dotknu
utej osobe i nformácie o opatreniach
h, ktoré sa prijali na zá
áklade jej
žiadosti bez zbytočné
ého odkladu a v každom prípade do jedného messiaca od doruučenia žiadossti.
Uvedená
á lehota sa môže v prípade potreb
by predĺžiť o ďalšie dv
va mesiace, pričom sa zohľadní
komplexxnosť žiadossti a počet žiadostí. P revádzkovate
eľ informuje
e o každom
m takomto predĺžení
dotknutú
ú osobu do jedného me
esiaca od do
oručenia žiad
dosti spolu s dôvodmi zzmeškania le
ehoty. Ak
dotknutá
á osoba poda
ala žiadosť elektronickým
e
mi prostriedk
kami, informácie sa podľľa možnosti poskytnú
elektroniickými prostrriedkami, pokiaľ dotknutáá osoba nepo
ožiadala o iný spôsob.

Právo n
namietať prroti spracúv
vaniu osobn
ných údajo
ov
Ak ako prevádzkova
ateľ spracúva
ame osobné údaje na základe opráv
vneného záuujmu (napr. na účely
priameho
o marketin
ngu), dotkn
nutá osoba má práv
vo namietať
ť voči takkémuto sprracúvaniu
a prevád
dzkovateľ ne
esmie ďalej jej
j osobné ú
údaje na zák
klade oprávn
neného záujm
mu spracúva
ať, pokiaľ
nepreuká
áže nevyhnu
utné oprávne
ené dôvody na spracúva
anie, ktoré prevažujú nadd záujmami,, právami
a slobodami dotknutej osoby alebo
a
dôvod
dy na preukazovanie, uplatňovaniee alebo obh
hajovanie
právnych
h nárokov.

Právo p
podať sťažn
nosť
Ak sa zá
ákazník domn
nieva, že došlo k porušeeniu jeho prá
áv v súvislosti so spracúvvaním jeho osobných
o
údajov, má právo podať
p
sťažnosť Úradu n
na ochranu osobných údajov
ú
SR, H
Hraničná 12,, 820 07
Bratislavva, webové sídlo:
s
https:///www.datap rotection.gov
v.sk/uoou/ alebo
a
úradu nna ochranu osobných
o
údajov v členskom šttáte svojho obvyklého
o
po
obytu alebo mieste výkon
nu jeho prácce (ďalej len „dozorný
orgán“). Dozorný orrgán, ktorém
mu sa sťažno
osť podala, informuje sť
ťažovateľa o pokroku a výsledku
sťažnostti vrátane mo
ožnosti podaťť súdny prosstriedok náprravy.

Právo n
nechať sa zastúpiť

Dotknutá
á osoba má právo poveriť neziskovýý subjekt, organizáciu alebo združennie, ktoré bo
oli riadne
zriadené
é v súlade s právom čle
enského štáttu, ktorých ciele podľa stanov sú vvo verejnom
m záujme
a ktoré p
pôsobia v ob
blasti ochrany práv a slo bôd dotknuttých osôb, po
okiaľ ide o oochranu ich osobných
o
údajov, a
aby podali sťťažnosť v jejj mene, aby v jej mene uplatnili
u
vyššie uvedené ppráva podať sťažnosť
dozorném
mu orgánu a podať súdny prostried ok nápravy a aby v jej mene uplatnnili právo na náhradu
škody v dôsledku porušenia
p
GD
DPR prevádzzkovateľom alebo sprosstredkovateľoom, ak to umožňuje
u
právo čle
enského štáttu.

Autom
matizované individu
uálne rozzhodovaniia vrátane
e profilov
vania
Cookies
s
Spoločno
osť používa na monitoro
ovanie svojicch webových
h stránok an
nalytický nást
stroj, ktorý pripravuje
p
dátový rreťazec a sle
eduje, ako návštevníci
n
p
používajú strránky na intternete. Keď
ď si niekto prehliada
stránku, systém vyg
generuje coo
okie, aby zaaznamenal in
nformácie sú
úvisiace s náávštevou (na
avštívené
stránky, čas stráven
ný na našich
h stránkach, prehliadanie
e údajov, od
dchod zo strránky atď.), ale tieto
údaje n
nesmú byť prepojené na
n osobu n
návštevníka. Tento násttroj je násttrojom na zlepšenie
ergonom
mického dizajjnu webovej stránky, naa vytváranie užívateľsky prijateľnej w
webovej stránky a na
zvýšenie
e online zážitku návštevnííkov.
Väčšina prehliadačovv internetu akceptuje
a
co
ookies, ale návštevníci
n
majú
m
možnossť ich vymazzať alebo
automatticky odmiettnuť. Pretožže každý prrehliadač je
e iný, návšttevníci si m
môžu nastav
viť svoje
preferen
ncie ohľadne
e cookie indiividuálne po
omocou pane
ela nástrojov
v prehliadača
ča. Ak sa rozhodnete
neakcepttovať cookie
es, nebudete
e môcť použžívať niektorré funkcie na našej webbovej stránk
ke. Ďalšie
informáccie o správe
e súborov co
ookies môžette nájsť v nápovede
n
prrehliadača allebo prostre
edníctvom
webovýcch stránok, ako
a napríklad www.allabo
outcookies.orrg.

Typ cookies
Bezpodm
mienečne
potrebné
é/základné

Funkčné

Využitie
- potre
ebné pre najjdôležitejšie funkcie
f
webo
ovej
stránk
ky, umožňujú
úce správne fungovanie
webov
vej stránky
- pamätá si používvateľské men
no, ktoré Vám
m
poskytne rýchle prrihlásenie prii najbližšej
návšte
eve stránky
- tieto
o cookies o V
Vás nezhroma
ažďujú žiadne
inform
mácie, ktoré b
by mohli byťť použité na
marke
etingové účelly
- využžívajú sa na zzlepšenie služby pre
použív
vateľa, prispô
ôsobujú používateľské
rozhra
anie

P
Platnosť co
ookies
1 rook

Po opustení strá
ánky

Výkonno
ostné cookiess
a cookies pre cielenie
e–
analytickké cookies

Zdieľanie
e na sociálnyych
sieťach

Bezpečnostné

Kvalitné zobrazenie
Nastaven
nia stránok

Vlastníka
a stránky

- podľľa výberu ob
bsahu sa zazn
namenávajú
inform
mácie o prefeerenciách
- cook
kies si môžu pamätať položky, ktoré ste
s
vložili do nákupné ho košíka e-shopu, alebo
o
y, na ktoré stte narazili
chyby
- využžívajú sa anaalytické nástrroje tretích sttrán
(google analytics) na zlepšenie
e kvality obsa
ahu
pre ná
ávštevníkov sstránky
- zbierrajú sa štatisstické údaje ako
a počet
zobrazzení stránky a odkazov na našu strán
nku
a poče
et návštev
- pomáhajú porozu
umieť ako sa
a správajú
návšte
evníci stráno
ok
- pomocou cookiess sa zlepšuje
e výkonnosť
webov
vej stránky
- tieto
o cookies nezzhromažďujú
ú žiadne inforrmácie
na zisttenie Vašej i dentity- sú anonymné
a
- využžívanie sociállnych médií tretích
t
strán, ktoré
umožň
ňujú zdieľať obsah na so
ociálne média
a
z našich stránok, p
pomocou tlaččidiel ,,páči sa
s mi“
a ,,zdiieľať“
- vyža
adujú sa cookkies pre jedn
noduchšie využitie
ich slu
užieb
- zazn
namenávajú ú
údaje o Vaše
ej aktivite na
internete a na web
bových strán
nkach, ktoré
vate
použív
- Pri registrácií, kkde je potre
ebné používa
ateľské
meno a heslo
okies zabezzpečujú prip
pojenie zariadenia
- coo
počas trvania návšštevy na strá
ánke
aľovanie pod
dvodov
- odha
- vsta
avané cookiees, ktoré zllepšujú výko
on pre
rýchle
ejšie načítavvanie obsah
hu a napom
máhajú
kompa
abilite
- cook
kies si zapam
mätávajú Vaše
e nastavenia
a
stránk
ky, napríklad nastavenie jazyka,
j
veľko
osť
písma, región, z kttorého je používateľ
- týka sa to výlučn
ne stránok, kde
k ste si vytvorili
účet alebo
a
kde stee sa zaregistrrovali
- podľľa daného naastavenia stránky
- môžu byť ,,čítan é“ len danou
u webovou
kou (počet náávštevníkov na stránke, odkiaľ
o
stránk
prichá
ádzajú a ktorré časti stránok navštívili))

mazané auto
omaticky
Vym
po 2 rokoch od
posslednej návšttevy na
webbovej stránke

Vym
mazané auto
omaticky
po 2 rokoch od
posslednej návšttevy na
webbovej stránke

Vym
mazané po zatvorení
preehliadača

Vym
mazané po zatvorení
preehliadača
Vym
mazané po zatvorení
preehliadača

1 rook

Spoločno
osť využíva reklamný program
p
Goo
ogle AdWo
ords, prostre
edníctvom kktorého má možnosť
vytváraťť online rekla
amy a oslovo
ovať ľudí prráve vtedy, keď sa zaujímajú o proddukty a služby, ktoré
alebo Similaraudiences v službe AdW
spoločno
osť poskytuje
e. Funkcie Remarketing
R
Words nám umožňujú
u

osloviť ľľudí, ktorí v minulosti navštívili naaše webové stránky. Umožňuje zobbrazenie rek
klamy vo
namický rem
vyhľadávvaní, na You
uTube a v e-mailoch. Dyn
marketing um
možňuje použžívateľom zo
obrazovať
reklamy na produktyy alebo služžby, ktoré si v minulostii prezreli. Co
ookie, zaisťuujúce remark
ketingové
kódy, mô
ôžu návštevn
níci webovej stránky prim
meraným nasstavením dan
ného prehliaddača zakázaťť.
Spoločno
osť sa dá ko
ontaktovať ajj prostrednícctvom faceb
booku. Účelo
om spravovaania údajov je zdieľať
obsah w
webových stránok spoločnosti a preezentácia sp
poločnosti. Hostia
H
sa m
môžu prostre
edníctvom
facebookkovej stránkyy dozvedieť o novinkách
h, aktuálnych
h špeciálnych
h ponukách v spoločnosti a tiež si
prezrieť si fotky z vybraných zákaziek sp oločnosti. Kliknutím
K
na "like" na ffacebookovejj stránke
spoločno
osti súhlasia subjekty, ab
by spoločnossť zavesila na
a ich nástenku na faceboooku svoje novinky
n
a
ponuky. Spoločnosť na svojej facebookove
f
ej stránke tie
ež publikuje fotky/videáá z rôznych udalostí.
Spoločno
osť publikuje
e tieto údaje fyzických ossôb jedine v prípade, že bol predtým
m získaný ich písomný
súhlas. Ď
Ďalšie inform
mácie o sprav
vovaní údajo
ov z facebook
kovej stránky
y nájdete v príručke a pravidlách
p
pre ochrranu osobnýcch údajov na www.facebo
ook.com.

Účinnosťť dokumentu
u: od 25.5.20
018

