Ochrana osobných údajov
Rozsah platnosti:
Tento oznam ochrany osobných údajov informuje používateľov našej webovej stránky
o spôsobe a rozsahu použitia osobných údajov prevádzkovateľom.
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje spracovávame
výhradne na základe zákonných ustanovení. V tomto ozname o ochrane osobných údajov, Vás
informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania osobných údajov v rámci našej
webstránky.
Používanie našej web stránky nie je možné bez zadania Vašich osobných údajov. Pokiaľ budú
na našej stránke zadané Vaše osobné údaje ( napr. meno, adresa alebo email adresa ), urobili
ste tak dobrovoľne. Tieto údaje nebudú bez Vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretej
strane.

Kontakt s nami
V prípade, že nás budete kontaktovať cez našu web stránku alebo pomocou emailu, budú
Vaše vložené osobné údaje použité za účelom spracovania Vašej objednávky a pre prípad
nejasností uložené 1 rok. Tieto údaje nebudú poskytnuté bez Vášho súhlasu ďalej.

Uloženie údajov
Osobné údaje budú spracované len po dobu potrebnú na zabezpečenie účelu spracovania
alebo tak dlho, ako je stanovené v zákonoch alebo platných predpisoch, napr. v obchodných
a daňových archivačných povinnostiach.

IV Prístupové dáta
Prevádzkovateľ web stránky uloží získane údaje na stránku ako „Server- Logfiles“. Zadané
údaje budú následne takto zapísané:


Navštívená webstránka



Čas v okamihu prístupu



Množstvo poslaných dát a bytov



Zdroj z ktorého ste sa dostali na stranu



Použitý prehliadač



Použitý prevádzkový systém



Použitá IP adresa

Získané údaje slúžia len na štatistické vyhodnotenia a na vylepšenie Webstránky.
Prevádzkovateľ web stránky si vyhradzuje právo, Server – Logfiles dodatočne skontolovať,
v prípade že by jednotlivé body poukázali na protiprávne použitie.

V. Cookies
Naša webová stránka používa takzvané Cookies. Jedná sa o malý textový súbor, ktorý
webstránka ukladá do počítača pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na
určitý čas uchováva informácie o krokoch návštevníka a jeho nastaveniach (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej
návšteve webstránky alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí znova uvádzať.
Používame ich pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú
funkcionalitu webstránok. Ak si ich neželáte, možete Váš prehliadač nastaviť tak, aby vás o
ukladaní Cookies informoval.
Pri deaktivácii Cookies može byť funkčnosť našej webstránky obmedzená.

VI. Google Analytics / Google Maps
Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej
len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi
ukladané do Vášho počítača umožňujúceho analýzu spôsobu užívania tejto stránky ich
užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP
adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.
Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania
správ o jej aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb
týkajúcich sa činností na stránke a užívaní internetu vôbec.
Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom
alebo budú tieto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať
Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť
používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači, avšak
uvedomte si, že pokiaľ tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto
stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o Vás spoločnosti
Google, a to spôsobom a k účelom hore uvedeným.
Vkladanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek v budúcnosti pozastaviť. Okrem toho
môžete už uložené súbory cookies vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných
softvérových programov.

VII. Vaše práva
Máte právo na poskytnutie informácií, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos dát, zrušenie
a odvolanie. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov prebehlo v rozpore
s týmito nariadeniami, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho
obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.
Dozorným orgánom na ochranu údajov je pre našu spoločnosť Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Bernolákovo, 01.01.2019

