Ochrana a spracovanie osobných údajov
Pokiaľ ste naším odoberateľom noviniek, zákazníkom, alebo návštevníkom webu,
zverujete nám svoje osobné údaje. My preto zodpovedáme za ich ochranu a
zabezpečenie. Prečítajte si prosím viac o informáciách, ktoré sa týkajú ochrany
osobných údajov, zásad a práv, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o
ochrane osobných údajov):
•

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej
len "Nariadenie")

Prevádzkovateľ
Spoločnosť VELCON s.r.o., so sídlom Továrenská 368/40, Vlkanová, ktorá je
zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl.č.7978/S, a ktorá
prevádzkuje webovú stránku: www.velcon.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako
správcovia, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po
aké dlhé obdobie a vyberáme si prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so
spracovaním budú pomáhať.

Kontakty
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás
kontaktovať na bezplatnom tel. čísle 0800 199 060 alebo na e-mail:
velcon@velcon.sk.

Účel, právny základ a doba spracúvania Vašich osobných údajov
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda vedenie zmluvného vzťahu u
príslušného prevádzkovateľa založeného objednávkou, poskytovanie služieb,
predaja tovaru a marketingové účely. Po skončení zmluvného vzťahu s príslušným
prevádzkovateľom sú vaše údaje uchovávané pre účely archivácie a pre účtovné
účely. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda zmluva, Váš
súhlas, ako dotknutej osoby, oprávnený záujem prevádzkovateľov získať klientov a
poskytovať svoje služby a osobitný zákon.
Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným
prevádzkovateľom a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a pre účtovné
účely. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely a iné účely spracúvané na
základe Vášho súhlasu spracúvame po dobu uvedenú v tomto súhlase.

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných
údajov a GDPR, a teda že:
• budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho
dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či
udeleného súhlasu,
• plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením
spracovania osobných údajov,
• umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa
zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte vy sami, a to z nasledujúcich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
• Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné
údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nutne potrebujeme k plneniu
zmluvy (napr. dodanie služby).
• Vedenie účtovníctva : Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje)
nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
evidenciu daňových dokladov.

• Marketing – zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail a meno),
pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za
účelom priameho marketingu – zasielaniu obchodných ponúk. Ak ste naším
zákazníkom, robíme to tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že
vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. P okiaľ
nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre iba na základe vášho súhlasu,
a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas
odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
Cookies na našich stránkach
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom
zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny
veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny
nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies
na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako
kontrolovať súbory cookie“.
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho
sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meraní

návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj
oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť
ešte lepšie služby.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači
alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita
na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk,
veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých
stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Na stránkach www.velcon.sk používame cookies v rámci služby Google Analytics a
Google Adwords, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše
súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné
a o používateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli
viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické
a marketingové účely.
Google Analytics – tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia
na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých
stránok. Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti
Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.
Google Adwords – tieto súbory cookies patria do kategórie marketingových, ktoré
slúžia na vytváranie cielených reklám na zvýšenie návštevnosti jednotlivých
stránok. Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti
Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.
Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje
sú sprístupnené len pre vybraných zamestnancov spoločnosti a oprávneného
správcu našich webových stránok.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé
cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné
sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete
kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie
uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete
nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie
cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti
o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch
nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.
Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch
a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke
k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej
navštevovať naše stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality,

nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našich stránok a prispôsobovať
ich nastavenia potrebám používateľov.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich akoby boli
naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a
organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich
osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
K vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú
viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných
údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim
tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré
nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov,
ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Tretie strany sú poskytovatelia nasledujúcich a služieb:
Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics, Google - Google Adwords, SCR®
CMS Cookies. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie
či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám
však, že v takýchto prípadoch budeme pri výbere klásť na spracovateľov minimálne
rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
Poskytovanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú
zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť
niektoré z týchto práv využiť, tak nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu: velcon@velcon.sk

•

Máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

•

Máte právo žiadať prístup k vašim osobným údajom, získať potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

•

Máte právo na opravu vašich osobných údajov, žiadať opraviť nesprávne
osobné údaje a doplniť neúplné osobné údaje.

•

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov.

•

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, okrem iného
vtedy ak namietate správnosť osobných údajov alebo žiadate vymazanie
osobných údajov.

•

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

•

Máte právo na presnosť vašich osobných údajov.

•

Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov,
ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, pričom odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

•

Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných
údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Návrh na sťažnosť: Úrad pre ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údaji nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte
právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa
§ 100 zákona o ochrane osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete
o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné
pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných ponúk
E-maily s článkami a ponukou našich tovarov a služieb vám posielame ak ste náš
zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste,
posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete
ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom odoslanom
emaily.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a 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 žiadnej inej tretej strane.

Zásady platia od 25. mája 2018

