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I. Meno a adresa prevádzkovateľa údajov 

Zodpovedným prevádzkovateľom údajov v súlade s účelom všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov (GDPR) Európskej únie a iných zákonov na ochranu údajov členských 

štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov, je: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Deutschland 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. Meno a adresa určenej zodpovednej osoby 

Určenou zodpovednou osobou je: 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 Mníchov 



Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Všeobecné informácie o spracovaní údajov 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

Vo všeobecnosti spracúvame iba osobné údaje našich používateľov do rozsahu 

potrebného na poskytovanie funkčnej webovej lokality s naším obsahom a službami. 

Spracovanie osobných údajov prebieha štandardne iba so súhlasom používateľa. Výnimky 

zahŕňajú prípady, keď nie je technicky možné získať predchádzajúci súhlas a keď je 

spracovanie údajov povolené zo zákona. 

2. Právny základ spracovania údajov 

Čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR slúži ako právny základ získania súhlasu dotknutej osoby na 

spracovanie jej údajov. 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je 

dotknutá osoba jednou zo strán, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR. To 

sa týka aj činností spracovania vyžadovaných na vykonávanie predzmluvných aktivít. 

Keď je potrebné spracovať osobné údaje na splnenie právneho záväzku, ktorý sa vzťahuje 

na našu spoločnosť, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. c GDPR. 

Ak spracovanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo 

inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. d GDPR. 

Ak je spracovanie údajov potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti 

alebo tretej strany a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad záujmami 

prvého menovaného, ako právny základ spracovania údajov slúži čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f 

GDPR. 

3. Odstránenie údajov a trvanie uchovávania 

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo obmedzené čo najskôr po naplnení 

účelu ich uchovávania. K ďalšiemu uchovávaniu môže dôjsť, ak bolo stanovené Európskou 

úniou alebo národným zákonodarcom podľa nariadení EÚ alebo iných relevantných 

nariadení, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa údajov. K obmedzeniu alebo vymazaniu 

údajov dôjde aj vtedy, keď vyprší obdobie uchovávania určené vyššie uvedenými 

https://ppg.dataguard.de/privacy_policies/www.dataguard.de


normami, pokiaľ nie je potrebné predĺžiť uchovávanie údajov na účely dokončenia alebo 

splnenia príslušnej zmluvy. 

IV. Práva dotknutej osoby 

Keď sa spracovávajú vaše osobné údaje, v zmysle GDPR ste dotknutou osobou a máte 

nasledujúce práva: 

1. Právo na informácie 

Môžete požiadať prevádzkovateľa údajov o potvrdenie, či spracúva vaše osobné údaje. 

Ak ich spracúva, môžete si od prevádzkovateľa údajov vyžiadať nasledujúce informácie: 

1. účel spracovania osobných údajov; 

2. kategórie spracúvaných osobných údajov; 

3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli sprístupnené alebo sa stále 

sprístupňujú osobné údaje týkajúce sa vás; 

4. plánované trvanie uchovávania vašich osobných údajov alebo ak nie sú k dispozícii 

konkrétne informácie, kritériá na určenie trvania uchovávania; 

5. existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, 

práva na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom údajov alebo práva na 

podanie námietky voči takémuto spracovaniu; 

6. existencia práva na odvolanie sa dozornému orgánu; 

7. všetky dostupné informácie o zdroji údajov, ak sa osobné údaje nezhromažďujú 

od dotknutej osoby; 

8. existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 

1 a ods. 4 GDPR, a v určitých prípadoch zmysluplné informácie o použitom 

systéme spracovania údajov a rozsahu a zamýšľaného výsledku takéhoto 

spracovania v súvislosti s dotknutou osobou. 

Máte právo požiadať o informácie, či budú vaše osobné údaje odoslané do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môžete požiadať o primerané záruky v 

súlade s čl. 46 GDPR v súvislosti s prenosom. 

2. Právo na opravu 

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie prevádzkovateľom údajov, ak sú vaše 

spracované osobné údaje nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ údajov musí údaje 

opraviť bez oneskorenia. 

3. Právo na obmedzenie spracovania 

Môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za nasledujúcich 

podmienok: 



o Ak podáte námietku voči správnosti svojich osobných údajov na obdobie, ktoré 

umožňuje prevádzkovateľovi údajov overiť presnosť svojich osobných údajov. 

o Spracovanie je nezákonné a vy odmietnete vymazanie osobných údajov a 

namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov. 

o Zástupca viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vy si 

potrebujete presadiť, uplatniť alebo obhajovať právne nároky. 

o Alebo ak ste podali námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ 

nie je zrejmé, či prevažujú zákonné dôvody prevádzkovateľa údajov nad vašimi 

dôvodmi. 

Ak bolo obmedzené spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vás, tieto údaje sa môžu 

(s výnimkou uchovávania údajov) používať iba s vaším súhlasom alebo na účel 

presadzovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov alebo ochrany práv inej 

fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne z dôvodov dôležitého verejného záujmu, záujmu 

Únie alebo členského štátu. 

Ak bolo spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, pred zrušením 

obmedzenia vám to oznámi prevádzkovateľ údajov. 

4. Právo na vymazanie 

a) Povinnosť vymazania 

Ak požiadate prevádzkovateľa údajov o vymazanie svojich osobných údajov s okamžitou 

platnosťou, prevádzkovateľ tak musí urobiť okamžite v nasledujúcich prípadoch: 

1. Osobné údaje týkajúce sa vás nie sú viac potrebné na účely ich zhromažďovania 

alebo spracovania. 

2. Odvoláte svoj súhlas, podľa ktorého je spracovanie povolené podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 

písm. a alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ 

spracovania údajov. 

3. Podľa čl. 21 ods. 1 GDPR namietnete voči spracovaniu údajov za predpokladu, že 

spracovanie údajov je odôvodnené oprávneným záujmom, alebo podáte námietku 

podľa čl. 21 ods. 2 GDPR. 

4. Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne. 

5. Akt vymazania vašich osobných údajov iniciuje právny záväzok podľa zákonov 

Únie alebo zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa 

údajov. 

6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s informačnými obchodnými 

službami ponúkanými podľa čl. 8 ods. 1 GDPR. 

b) Informácie pre tretie strany 

Ak prevádzkovateľ údajov verejne sprístupnil vaše osobné údaje a musí ich vymazať podľa 

čl. 17 ods. 1 GDPR, musí prijať primerané opatrenia vrátane technických prostriedkov na 

informovanie sprostredkovateľov údajov spracúvajúcich osobné údaje o tom, že bola 



podaná žiadosť o vymazanie všetkých prepojení na takéto osobné údaje alebo kópií či 

replikácií osobných údajov pri zohľadnení dostupnej technológie a implementačných 

nákladov na vykonanie procesu. 

c) Výnimky 

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie potrebné 

7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; 

8. na splnenie právneho záväzku vyžadovaného zákonmi Únie alebo členských 

štátov, ktoré sa vzťahujú na zástupcu, alebo na splnenie úlohy verejného záujmu či 

pri výkone verejného orgánu delegovaného na zástupcu; 

9. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h 

a i a čl. 9 ods. 3 GDPR; 

10. na účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického 

prieskumu, alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR do rozsahu, v akom 

zákony, na ktoré odkazuje pododdiel (a), pravdepodobne znemožnia alebo 

závažným spôsobom ovplyvnia dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania; 

11. alebo na presadenie, uplatnenie či obhajobu právnych nárokov. 

5. Právo na informácie 

Ak máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči 

prevádzkovateľovi údajov, prevádzkovateľ má povinnosť upozorniť všetkých príjemcov, 

ktorým boli sprístupnené vaše osobné údaje, na opravu alebo vymazanie údajov či 

obmedzenie spracovania, ak sa to neukáže ako nemožné alebo s tým nie je spojené 

neprimerané úsilie. 

Vyhradzujete si právo na informovanie zo strany prevádzkovateľa údajov o príjemcoch 

vašich údajov. 

6. Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo získať svoje osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi údajov v 

štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte. Ďalej máte právo preniesť 

tieto údaje na inú osobu bez prekážok zo strany prevádzkovateľa údajov, ktorému boli 

údaje pôvodne poskytnuté. Podmienkou pritom je, že: 

12. spracovanie vychádza zo súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR alebo čl. 

9 ods. 2 písm. a GDPR alebo zo zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b GDPR a 

13. spracovanie sa realizuje automatizovanými prostriedkami. 



V rámci uplatnenia tohto práva máte tiež právo trvať na tom, aby boli vaše osobné údaje 

týkajúce sa vás prenesené priamo z jednej osoby na inú, pokiaľ je to technicky 

realizovateľné. Slobody a práva iných osôb tým nebudú ovplyvnené. 

Právo na prenosnosť údajov sa netýka spracovania osobných údajov potrebných na 

vykonávanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej moci delegovanej na 

prevádzkovateľa údajov. 

7. Právo na námietku 

Na základe vašej situácie máte kedykoľvek právo podať námietku voči spracovaniu vašich 

osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. e alebo f GDPR. Týka sa to aj profilovania na 

základe týchto ustanovení. 

Prevádzkovateľ údajov nebude viac spracúvať osobné údaje týkajúce sa vás, ak nemôže 

doložiť presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, 

práva a slobody, alebo spracovanie slúži na účely presadzovania, uplatňovania alebo 

obhajovania právnych nárokov. 

Ak sa osobné údaje týkajúce sa vás spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo 

podať kedykoľvek námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov v súvislosti s 

takouto inzerciou. Týka sa to aj profilovania, pokiaľ súvisí s reklamnými zásielkami. 

Ak podáte námietku voči spracovaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje 

sa viac nebudú spracúvať na tieto účely. 

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES máte možnosť uplatniť si v súvislosti s používaním 

služieb informačnej spoločnosti právo podať námietku voči automatizovaným postupom, 

ktoré využívajú technické špecifikácie. 

8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase na ochranu údajov 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá až do odvolania 

vplyv na zákonnosť spracovania realizovaného na základe súhlasu. 

9. Automatizované rozhodovanie na základe jednotlivých prípadov vrátane profilovania 

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie výlučne na základe 

automatizovaného spracovania vrátane profilovania, ktoré bude mať právny účinok alebo 

sa vás bude týkať iným spôsobom. To neplatí, ak je rozhodnutie 



14. nevyhnutné na dokončenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom 

údajov, 

15. povolené legislatívou Únie alebo členského štátu, do ktorej spadá prevádzkovateľ 

údajov, a keď takáto legislatíva obsahuje primerané opatrenia na ochranu vašich 

práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo 

16. s vaším výslovným súhlasom. 

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať z osobitných kategórií osobných údajov podľa 

čl. 9 ods. 1 GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a alebo g GDPR a neboli prijaté 

primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov. 

S ohľadom na prípady uvedené v bodoch (1) a (3) musí prijať prevádzkovateľ údajov 

primerané opatrenia na podporu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov 

vrátane práva na získanie pomoci od prevádzkovateľa údajov či jeho zástupcu, na 

vyjadrenie vášho názoru k danej záležitosti a na napadnutie rozhodnutia. 

10. Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu 

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte 

právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, v členskom štáte svojho pobytu, 

pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie osobných 

údajov týkajúcich sa vás porušuje nariadenie GDPR. 

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, oznámi sťažovateľovi stav a výsledky 

sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 GDPR. 

V. Poskytovanie webovej lokality a vytváranie denníkových súborov 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Zakaždým, keď niekto otvorí našu webovú lokalitu, náš systém automaticky zhromažďuje 

údaje a relevantné informácie od počítačového systému pristupujúceho zariadenia. 

Zhromažďujú sa nasledujúce údaje: 

o typ a verzia použitého prehliadača; 

o operačný systém používateľa; 

o poskytovateľ internetových služieb používateľa; 

o dátum a čas prístupu; 

o webové stránky, z ktorých systém používateľa prešiel na našu webovú stránku; 

o webové stránky, na ktoré prešiel systém používateľa z našej webovej stránky. 



Tieto údaje sa ukladajú aj do denníkových súborov nášho systému. Nie sú zahrnuté IP 

adresy používateľa alebo iné údaje umožňujúce priradenie údajov k používateľovi. Údaje 

sa neukladajú s inými osobnými údajmi používateľa. 

2. Účel spracovania údajov 

Údaje sa ukladajú do denníkových súborov na zabezpečenie funkčnosti webovej lokality. 

Údaje slúžia aj na optimalizáciu webovej lokality a na zabezpečenie našich IT systémov. 

Analýza údajov na marketingové účely sa nevykonáva. 

Z vyššie uvedených dôvodov máme oprávnený záujem spracúvať údaje v súlade s čl. 6 

ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

3. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom dočasného uchovávania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, ako viac nebudú potrebné na účel ich zhromažďovania. Relácia je 

dokončená, keď je zavŕšené zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej 

lokality. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej lokality, ako aj uchovávania 

údajov v denníkových súboroch je nevyhnutné pri prevádzke webovej lokality. Používateľ 

preto nesmie namietať voči vyššie uvedeným procesom. 

VI. Používanie súborov cookie 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Naša webová lokalita používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú 

uložené v internetovom prehliadači alebo internetovom prehliadači v počítačovom 

systéme používateľa. Ak používateľ otvorí webovú lokalitu, do počítačového systému 

používateľa môže byť uložený súbor cookie. Tieto súbory cookie obsahujú reťazec 

znakov, ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opakovanom otvorení 

webovej lokality. 

Súbory cookie používame na zlepšenie prívetivosti našej webovej lokality. Niektoré prvky 

našej webovej lokality vyžadujú identifikáciu volajúceho prehliadača aj po zlome stránky. 



V súboroch cookie sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje: 

1. Nastavenia jazyka 

2. Prihlasovacie údaje 

Používame tiež súbory cookie na našej webovej lokalite, ktoré nám umožňujú analyzovať 

správanie našich používateľov počas prehliadania. 

Na základe toho sa prenášajú nasledujúce údaje: 

1. Používanie funkcií webovej lokality 

2. Výber krajiny 

Takto zhromaždené údaje používateľov sa pseudonymizujú pomocou technických 

opatrení. Údaje tak už nie je možné priradiť k používateľovi pristupujúcemu na webovú 

lokalitu. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľov. 

Pri otváraní našej webovej lokality je používateľ informovaný o používaní súborov cookie 

na analytické účely a získa sa jeho súhlas so spracovaním osobných údajov používaných v 

tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa odkáže aj na tieto pravidlá ochrany súkromia. 

2. Účel spracovania údajov 

Používanie technických súborov cookie slúži na zjednodušenie používania webových 

lokalít pre používateľov. Niektoré funkcie našej webovej lokality nie je možné ponúkať bez 

používania súborov cookie. Tieto vyžadujú, aby bol prehliadač identifikovaný aj po zmene 

stránky. 

Súbory cookie potrebujeme na nasledujúce účely: 

1. Používanie nastavení jazyka 

2. Výber krajiny 

Údaje používateľov zhromaždené technickými súbormi cookie sa nepoužívajú na tvorbu 

profilov používateľov. 

Analytické súbory cookie sa používajú na zvyšovanie kvality našej webovej lokality a jej 

obsahu. Pomocou analytických súborov cookie zisťujeme, ako sa webová lokalita používa, 

čo nám umožňuje priebežne optimalizovať našu ponuku. 

Súbory cookie, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, sa používajú na štatistickú analýzu 

lokality a marketingové účely. 



V tomto prípade máme oprávnené záujmy spracúvať osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 

v. 1 písm. f GDPR. 

3. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom spracovania osobných údajov pomocou technických súborov cookie je 

čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

Ak používateľ udelil svoj súhlas, právnym základom spracovania osobných údajov 

pomocou súborov cookie na analytické účely je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR. 

4. Trvanie uchovávania a možnosť podania námietky a odstránenia 

Súbory cookie sú uložené v zariadení používateľa a používateľ ich posiela na našu lokalitu. 

Vy ako používateľ tak zároveň plne kontrolujete používanie súborov cookie. Zmenou 

nastavení v internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť odosielanie 

súborov cookie. Už uložené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať. Možno to 

uskutočniť aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú lokalitu deaktivované, 

nemusí byť možné používať v plnom rozsahu všetky funkcie webovej lokality. 

Ak používate prehliadač Safari vo verzii 12.1 alebo vyššej, súbory cookie budú automaticky 

odstránené po siedmich dňoch. To sa týka aj súborov cookie na zrušenie súhlasu, ktoré 

slúžia na zabránenie používaniu mechanizmov sledovania. 

VII. Bulletin 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Na našej webovej lokalite sa môžete bezplatne prihlásiť na odber bulletinu. Pri 

prihlasovaní na odber bulletinu sa nám posielajú údaje zo vstupného formulára: 

1. E-mailová adresa 

2. Priezvisko 

3. Krstné meno 

4. Krajina 

Tretím stranám sa v súvislosti so spracovaním údajov na účely odosielania bulletinov 

nebudú posielať žiadne údaje. Údaje budú slúžiť výlučne na posielanie bulletinu. 

2. Účel spracovania údajov 

Zhromažďovanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručovanie bulletinu príjemcovi. 



Zhromažďovanie ďalších osobných údajov v rámci registračného procesu slúži na 

zabránenie zneužitiu používaných služieb alebo e-mailovej adresy. 

3. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom spracovania údajov používateľov po registrácii na odber bulletinu je čl. 

6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas. 

4. Trvanie uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromaždenia. 

E-mailová adresa používateľa sa tak bude uchovávať dovtedy, kým je aktívny odber 

bulletinu. 

Ostatné osobné údaje zhromaždené v priebehu registračného procesu sa obvykle 

odstraňujú po siedmich dňoch. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Dotknutá osoba môže odber bulletinu kedykoľvek zrušiť. Na tento účel obsahuje každý 

bulletin odkaz na odhlásenie. 

Prostredníctvom neho je tiež možné odvolať súhlas s uchovávaním osobných údajov 

zhromaždených počas registračného procesu. 

VIII. Kontaktovanie e-mailom 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej webovej lokalite. V 

tomto prípade sa budú uchovávať osobné údaje používateľa odoslané e-mailom. 

Údaje sa budú používať výlučne na spracovanie konverzácie. 

2. Účel spracovania údajov 

Ak nás kontaktujete e-mailom, predstavuje to takisto nevyhnutný oprávnený záujem na 

spracovanie údajov. 

3. Právny základ spracovania údajov 



Ak používateľ udelil súhlas, právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a 

GDPR. 

Právnym základom spracovania údajov odoslaných v priebehu odosielania e-mailu je čl. 6 

ods. 1 písm. f GDPR. Ak je účelom kontaktovania e-mailom uzatvorenie zmluvy, ďalším 

právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromaždenia. 

V prípade osobných údajov odoslaných e-mailom ide o prípad, keď sa skončila príslušná 

konverzácia s používateľom. Konzervácia sa končí, keď možno z okolností odvodiť, že 

príslušná záležitosť bola definitívne doriešená. 

Doplňujúce osobné údaje zhromaždené v procese odosielania sa vymažú najneskôr do 

siedmich dní. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, kedykoľvek môže podať námietku voči 

uchovávaniu svojich osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže 

pokračovať. 

Poslanie e-mailu na privacy@ifco.com 

V tomto prípade sa odstránia všetky osobné údaje uchovávané v priebehu kontaktovania. 

IX. Kontaktný formulár 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Na našej webovej lokalite je k dispozícii kontaktný formulár, pomocou ktorého je možné 

nás elektronicky kontaktovať. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané do 

vstupného formulára budú odoslané nám a u nás budú aj uchovávané. 

Pri odosielaní správy sa budú uchovávať tiež nasledujúce údaje: 

1. E-mailová adresa 

2. Priezvisko 

3. Krstné meno 

4. Telefónne/mobilné telefónne číslo 

5. Dátum a čas kontaktovania 



6. Spoločnosť 

7. Predmet 

8. Správa 

V rámci procesu odosielania sa získa váš súhlas so spracovaním vašich údajov a budete 

odkázaní na tieto pravidlá ochrany súkromia. 

Prípadne nás môžete kontaktovať na uvedenej e-mailovej adrese. V tomto prípade sa 

budú uchovávať osobné údaje používateľa odoslané e-mailom. 

Údaje sa budú používať výlučne na spracovanie konverzácie. 

2. Účel spracovania údajov 

Spracovanie osobných údajov zo vstupného formulára nám slúži výlučne na účely 

nadviazania kontaktu. Ak nás kontaktujete e-mailom, predstavuje to takisto náš 

nevyhnutný oprávnený záujem na spracovanie údajov. 

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie 

zneužitiu kontaktného formulára a na zabezpečenie našich systémov informačných 

technológií. 

3. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR, ak používateľ 

udelil svoj súhlas. 

Právnym základom spracovania údajov odoslaných v priebehu odosielania e-mailu je čl. 6 

ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. Ak je účelom kontaktovania e-mailom uzatvorenie zmluvy, 

ďalším právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

Údaje sa vymažú hneď, ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromaždenia. 

V prípade osobných údajov zo vstupného kontaktného formulára a odoslaných e-mailom 

ide o prípad, keď sa skončila príslušná konverzácia s používateľom. Konzervácia sa končí, 

keď možno z okolností odvodiť, že príslušné fakty boli definitívne objasnené. 

Doplňujúce osobné údaje zhromaždené v procese odosielania sa vymažú najneskôr do 

siedmich dní. 

5. Podanie námietky a odstránenie 



Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných 

údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, kedykoľvek môže podať námietku voči 

uchovávaniu svojich osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže 

pokračovať. 

Poslanie e-mailu na privacy@ifco.com 

V tomto prípade sa odstránia všetky osobné údaje uchovávané v priebehu kontaktovania. 

X. Žiadosť prostredníctvom e-mailu a formulár žiadosti 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

Na našej webovej lokalite nájdete formulár žiadosti na podávanie elektronických žiadostí. 

Ak žiadateľ využije túto možnosť, údaje zadané do vstupného formulára budú odoslané 

nám a u nás budú aj uchovávané. Údajmi sú: 

1. Krstné meno 

2. Priezvisko 

3. Telefónne/mobilné telefónne číslo 

4. E-mailová adresa 

5. Životopis 

6. Certifikáty 

7. Pozícia 

V rámci procesu odosielania sa získa váš súhlas so spracovaním vašich údajov a budete 

odkázaní na tieto pravidlá ochrany súkromia. 

Žiadosť nám môžete prípadne odoslať e-mailom. V tomto prípade zhromažďujeme vašu 

e-mailovú adresu a informácie, ktoré uvediete v e-maile. 

Po odoslaní žiadosti od nás dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí dokumentov vašej 

žiadosti. 

Vaše údaje sa nebudú odovzdávať tretím stranám. Údaje sa budú používať výlučne na 

spracovanie vašej žiadosti. 

2. Účel spracovania údajov 

Spracovanie osobných údajov z formulára žiadosti nám slúži výlučne na spracovanie vašej 

žiadosti. Ak nás kontaktujete e-mailom, predstavuje to takisto nevyhnutný oprávnený 

záujem na spracovanie údajov. 



Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie 

zneužitiu formulára žiadosti a na zabezpečenie našich systémov informačných technológií. 

3. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom spracovania údajov je začatie zmluvného vzťahu na žiadosť dotknutej 

osoby, čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. b alt. 1 GDPR a § 26 ods. 1 v. 1 BDSG. 

4. Trvanie uchovávania 

Po dokončení postupu žiadosti sa budú údaje uchovávať najviac šesť mesiacov. Vaše 

údaje budú odstránené najneskôr po šiestich mesiacoch. V prípade právneho záväzku sa 

budú údaje uchovávať v rámci platných ustanovení. 

Doplňujúce osobné údaje zhromaždené v procese odosielania sa vymažú najneskôr do 

siedmich dní. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Žiadateľ má možnosť kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu osobných údajov. Ak 

nás žiadateľ kontaktuje e-mailom, kedykoľvek môže podať námietku voči uchovávaniu 

svojich osobných údajov. V takom prípade sa viac nebude zohľadňovať vaša žiadosť. 

Kontaktovaním oddelenia ľudských zdrojov. 

V tomto prípade sa odstránia všetky osobné údaje uchovávané v priebehu vybavovania 

elektronických žiadostí. 

XI. Firemné webové prezentácie 

Používanie firemných prezentácií v sociálnych sieťach 

Instagram: 

Instagram, súčasť spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Ireland 

 

Na webovej lokalite našej spoločnosti poskytujeme informácie a ponúkame používateľom 

služby Instagram možnosť komunikovať. Ak na webovej lokalite Instagram našej 

spoločnosti vykonáte nejakú akciu (napr. komentáre, príspevky, páči sa mi atď.), môžete 

tým uverejňovať osobné údaje (napr. zreteľné meno alebo fotku vášho používateľského 

profilu). Avšak keďže všeobecne alebo do veľkej miery nemáme žiadny vplyv na 



spracovanie vašich osobných údajov zo strany Instagramu, nemôžeme vydávať akékoľvek 

záväzné vyhlásenia týkajúce sa účelu a rozsahu spracovania vašich údajov. 

Naša firemná prezentácia v sociálnych sieťach slúži na komunikáciu a výmenu informácií s 

(potenciálnymi) zákazníkmi. Prezentáciu firmy používame hlavne na: 

prezentáciu spoločnosti, nábor, B2B 

Publikácie o prezentácii spoločnosti môžu obsahovať nasledujúci obsah: 

1. Informácie o produktoch 

2. Informácie o službách 

3. Kontakt so zákazníkom 

Každý používateľ môže prostredníctvom aktivít uverejňovať osobné údaje. 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

Údaje vygenerované v prezentácii spoločnosti sa neuchovávajú v našich vlastných 

systémoch. 

Spoločnosť Instagram podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti 

Instagram dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. 

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom 

zázname: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A

ctive 

 

Kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v rámci vášho používania firemnej webovej prezentácie Instagram, a 

môžete si uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba uvedená v článku IV týchto pravidiel 

ochrany súkromia. Pošlite nám neformálny e-mail na privacy@ifco.com. Ďalšie informácie 

o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Instagram a príslušných možnostiach 

podania námietky získate kliknutím tu: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Na webovej lokalite našej spoločnosti poskytujeme informácie a ponúkame používateľom 

služby Pinterest možnosť komunikovať. Ak na webovej lokalite Pinterest našej spoločnosti 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875


vykonáte nejakú akciu (napr. komentáre, príspevky, páči sa mi atď.), môžete tým 

uverejňovať osobné údaje (napr. zreteľné meno alebo fotku vášho používateľského 

profilu). Avšak keďže všeobecne alebo do veľkej miery nemáme žiadny vplyv na 

spracovanie vašich osobných údajov zo strany Pinterestu, nemôžeme vydávať akékoľvek 

záväzné vyhlásenia týkajúce sa účelu a rozsahu spracovania vašich údajov. 

Naša firemná prezentácia v sociálnych sieťach slúži na komunikáciu a výmenu informácií s 

(potenciálnymi) zákazníkmi. Prezentáciu firmy používame hlavne na: 

prezentáciu spoločnosti, nábor, B2B 

Publikácie o prezentácii spoločnosti môžu obsahovať nasledujúci obsah: 

1. Informácie o produktoch 

2. Informácie o službách 

3. Kontakt so zákazníkom 

Každý používateľ môže prostredníctvom aktivít uverejňovať osobné údaje. 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

Údaje vygenerované v prezentácii spoločnosti sa neuchovávajú v našich vlastných 

systémoch. 

Spoločnosť Pinterest podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a 

Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti Pinterest 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom 

zázname: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=A

ctive 

 

Kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v rámci vášho používania firemnej webovej prezentácie Pinterest, a 

môžete si uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba uvedená v článku IV týchto pravidiel 

ochrany súkromia. Pošlite nám neformálny e-mail na privacy@ifco.com. Ďalšie informácie 

o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Pinterest a príslušných možnostiach 

podania námietky získate kliknutím tu: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

Na webovej lokalite našej spoločnosti poskytujeme informácie a ponúkame používateľom 

služby Twitter možnosť komunikovať. Ak na webovej lokalite Twitter našej spoločnosti 

vykonáte nejakú akciu (napr. komentáre, príspevky, páči sa mi atď.), môžete tým 

uverejňovať osobné údaje (napr. zreteľné meno alebo fotku vášho používateľského 

profilu). Avšak keďže všeobecne alebo do veľkej miery nemáme žiadny vplyv na 

spracovanie vašich osobných údajov zo strany Twitteru, nemôžeme vydávať akékoľvek 

záväzné vyhlásenia týkajúce sa účelu a rozsahu spracovania vašich údajov. 

Naša firemná prezentácia v sociálnych sieťach slúži na komunikáciu a výmenu informácií s 

(potenciálnymi) zákazníkmi. Prezentáciu firmy používame hlavne na: 

prezentáciu spoločnosti, nábor, B2B 

Publikácie o prezentácii spoločnosti môžu obsahovať nasledujúci obsah: 

1. Informácie o produktoch 

2. Informácie o službách 

3. Kontakt so zákazníkom 

Každý používateľ môže prostredníctvom aktivít uverejňovať osobné údaje. 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

Údaje vygenerované v prezentácii spoločnosti sa neuchovávajú v našich vlastných 

systémoch. 

Spoločnosť Twitter podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a 

Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti Twitter 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom 

zázname: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=A

ctive 

 

Kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v rámci vášho používania firemnej webovej prezentácie Twitter, a môžete 

si uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba uvedená v článku IV týchto pravidiel ochrany 

súkromia. Pošlite nám neformálny e-mail na privacy@ifco.com. Ďalšie informácie o 

spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Twitter a príslušných možnostiach 

podania námietky získate kliknutím tu: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States 

 

Na webovej lokalite našej spoločnosti poskytujeme informácie a ponúkame používateľom 

služby YouTube možnosť komunikovať. Ak na webovej lokalite YouTube našej spoločnosti 

vykonáte nejakú akciu (napr. komentáre, príspevky, páči sa mi atď.), môžete tým 

uverejňovať osobné údaje (napr. zreteľné meno alebo fotku vášho používateľského 

profilu). Avšak keďže všeobecne alebo do veľkej miery nemáme žiadny vplyv na 

spracovanie vašich osobných údajov zo strany YouTube, nemôžeme vydávať akékoľvek 

záväzné vyhlásenia týkajúce sa účelu a rozsahu spracovania vašich údajov. 

Naša firemná prezentácia v sociálnych sieťach slúži na komunikáciu a výmenu informácií s 

(potenciálnymi) zákazníkmi. Prezentáciu firmy používame hlavne na: 

prezentáciu spoločnosti, nábor, B2B 

Publikácie o prezentácii spoločnosti môžu obsahovať nasledujúci obsah: 

1. Informácie o produktoch 

2. Informácie o službách 

3. Kontakt so zákazníkom 

Každý používateľ môže prostredníctvom aktivít uverejňovať osobné údaje. 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

Údaje vygenerované v prezentácii spoločnosti sa neuchovávajú v našich vlastných 

systémoch. 

Spoločnosť YouTube podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a 

Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti YouTube 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom 

zázname: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Acti

ve 

 

Kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v rámci vášho používania firemnej webovej prezentácie YouTube, a 

môžete si uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba uvedená v článku IV týchto pravidiel 

ochrany súkromia. Pošlite nám neformálny e-mail na privacy@ifco.com. Ďalšie informácie 

o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou YouTube a príslušných možnostiach 

podania námietky získate kliknutím tu: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


XII. Používanie firemných prezentácií v profesionálne zameraných sieťach 

1. Rozsah spracovania údajov 

Používame firemné prezentácie v profesionálne zameraných sieťach. Spravujeme firemnú 

prezentáciu v nasledujúcich profesionálne zameraných sieťach: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany 

Na našej lokalite poskytujeme informácie a ponúkame používateľom možnosť 

komunikovať. 

Firemná prezentácia slúži na žiadosti o pracovné pozície, informácie/PR a aktívne 

obstarávanie. 

Nemáme žiadne informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťami, ktoré 

spoločne zodpovedajú za firemnú prezentáciu. Ďalšie informácie nájdete v ochrane 

súkromia spoločností: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Ak na webovej lokalite našej spoločnosti vykonáte nejakú akciu (napr. komentáre, 

príspevky, páči sa mi atď.), môžete tým uverejňovať osobné údaje (napr. zreteľné meno 

alebo fotku vášho používateľského profilu). 

2. Právny základ spracovania údajov 

Právnym základom spracovania vašich údajov v súvislosti s používaním firemnej webovej 

prezentácie je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


3. Účel spracovania údajov 

Naša firemná webová prezentácia slúži na informovanie používateľov o našich službách. 

Každý používateľ môže prostredníctvom aktivít uverejňovať osobné údaje. 

4. Trvanie uchovávania 

Vaše aktivity a osobné údaje zverejnené prostredníctvom našej firemnej webovej 

prezentácie uchovávame až do odvolania vášho súhlasu. Navyše dodržujeme zákonné 

lehoty uchovávania. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v rámci vášho používania našej firemnej webovej prezentácie, a môžete si 

uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba uvedená v článku IV týchto pravidiel ochrany 

súkromia. Pošlite nám neformálny e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v týchto 

pravidlách ochrany súkromia. 

Aj spoločnosť LinkedIn podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti LinkedIn 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom 

zázname: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Ac

tive 

Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky a odstránenia nájdete tu: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Hosting 

Webová lokalita je hostená na serveroch nami povereného poskytovateľa služieb. 

Náš poskytovateľ služieb je: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

Servery automaticky zhromažďujú a ukladajú informácie v takzvaných denníkových 

súboroch serverov, ktoré váš prehliadač automaticky odosiela, keď navštívite webovú 

lokalitu. Ukladanými informáciami sú: 

1. Typ a verzia prehliadača 

2. Použitý operačný systém 

3. URL sprostredkovateľa 

4. Hostiteľský názov pristupujúceho počítača 

5. Čas a dátum požiadavky na server 

6. IP adresa zariadenia používateľa 

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými dátovými zdrojmi. Údaje sa zhromažďujú na základe 

čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej lokality má oprávnený záujem o 

technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej lokality – na tento účel sa 

musia zaznamenávať serverové denníky súborov. 

Z geografického hľadiska sa server webovej lokality nachádza v Nemecku. 

XIV. Geografické zacielenie 

Pomocou IP adresy a ďalších údajov poskytnutých používateľom (napr. PSČ použité pri 

registrácii alebo objednávaní) oslovujeme regionálne cieľové skupiny (tzv. 

„geozacielenie“). 

Oslovenie regionálnej cieľovej skupiny slúži napríklad na automatické zobrazovanie 

regionálnych ponúk alebo reklám, ktoré sú pre používateľov často relevantnejšie. Právnym 

základom používania IP adresy a akýchkoľvek iných údajov poskytnutých používateľom 

(napr. PSČ) je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o 

zabezpečenie presnejšieho oslovenia cieľovej skupiny a teda poskytovanie relevantnejších 

ponúk a reklamy pre našich používateľov. 

Časť IP adresy a ďalšie údaje poskytnuté používateľom (napr. PSČ) sa iba spracúvajú a 

neukladajú sa oddelene. 

Geografickému zacieleniu môžete zabrániť napríklad pomocou VPN alebo proxy servera, 

ktorý zabráni presnej lokalizácii. Ďalej môžete v závislosti od používaného prehliadača 

takisto deaktivovať určovanie polohy v príslušných nastaveniach prehliadača (pokiaľ to 

daný prehliadač podporuje). 

Geografické zacielenie používame na našej webovej lokalite na nasledujúce účely: 



1. Zákaznícky prístup 

Na poskytovanie určitého obsahu a služieb na našej webovej lokalite je potrebná 

registrácia používateľa. 

Platí to v prípade údajov zhromaždených počas procesu registrácie, ak sa registrácia na 

našej webovej lokalite zruší alebo upraví. 

XV. Siete na doručovanie obsahu 

CloudFlare 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Na našej webovej lokalite používame funkcie siete na doručovanie obsahu CloudFlare od 

spoločnosti CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mníchov, Germany (ďalej len 

CloudFlare). Sieť na doručovanie obsahu (CDN) je sieť regionálne distribuovaných 

serverov pripojených cez internet, aby doručovali obsah, predovšetkým veľkých 

mediálnych súborov, ako sú videá. CloudFlare ponúka webovú optimalizáciu a služby 

zabezpečenia, pomocou ktorých skracujeme časy načítania našej webovej lokality a 

chránime ju pred zneužitím. Keď navštívite našu webovú lokalitu, budete pripojení k 

serverom CloudFlare, napr. na získanie obsahu. Vďaka tomu je možné ukladať osobné 

údaje do súborov serverových denníkov a vyhodnocovať ich. Sú to hlavne aktivita 

používateľa (napr. ktoré stránky boli navštívené) a informácie o zariadení a prehliadači 

(napr. IP adresa a operačný systém). Údaje sa môžu posielať do serverov Cloudflare v USA. 

Spoločnosť Cloudflare pristúpila k dohode Privacy Shield uzavretej medzi Európskou 

úniou a Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. To zaručuje záväzok spoločnosti 

Cloudflare dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. 

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. 

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a uchovávaní údajov službou CloudFlare nájdete 

tu: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. 

2. Účel spracovania údajov 

Používanie funkcií CloudFlare slúži na doručovanie a zrýchlenie online aplikácií a obsahu. 

3. Právny základ spracovania údajov 

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


Údaje sa zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej 

lokality má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej 

webovej lokality – na tento účel sa musia zaznamenávať serverové denníky súborov. 

4. Trvanie uchovávania 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona. 

5. Podanie námietky a odstránenie 

Informácie o možnostiach podania námietky a odstránenia ohľadom CloudFlare nájdete 

na: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

XVI. Používanie doplnkov 

Doplnky používame na rôzne účely. Použité doplnky sú uvedené nižšie: 

Používanie služby Google Analytics 

 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

 

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (ďalej len 

Google). Google Analytics okrem iného skúma pôvod návštevníkov, dĺžku ich návštevy 

jednotlivých stránok a používanie vyhľadávačov, čo umožňuje lepšie monitorovať 

úspešnosť reklamných kampaní. Google ukladá do vášho počítača súbor cookie. To 

umožňuje ukladať a vyhodnocovať osobné údaje, predovšetkým aktivitu používateľa 

(predovšetkým to, ktoré stránky boli navštívené a na ktoré prvky sa kliklo), informácie o 

zariadení a prehliadači (konkrétne IP adresu a operačný systém), údaje o zobrazených 

reklamách (predovšetkým to, ktoré reklamy sa zobrazili a či na ne používateľ klikol) a tiež 

údaje o reklamných partneroch (predovšetkým pseudonymizované ID používateľov). 

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality bude 

posielať Google na servery v Spojených štátoch a tam ich bude uchovávať. Ak je však v 

tejto online prezentácii povolená anonymizácia IP adries, Google predtým skráti vašu IP 

adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných signatárskych štátoch podľa 

Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP 

adresa posiela na server Google v USA a až tam sa skráti. 

Spoločnosť Google podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a 

Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. Google sa tak zaväzuje dodržiavať 

štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete 

https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


v nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

V tejto online prezentácii je aktívna anonymizácia IP adries. V mene prevádzkovateľa tejto 

online prezentácie bude Google používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho 

používania online prezentácie, na vytváranie správ o aktivitách online prezentácie a na 

poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa online prezentácie spojených s 

používaním online prezentácie a používaním internetu. IP adresa odosielaná vaším 

prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nespája s žiadnymi údajmi od 

Googlu. Výberom príslušných nastavení v prehliadači môžete odmietnuť používanie 

súborov cookie. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť používať 

všetky funkcie našej webovej lokality. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a uchovávaní 

údajov spoločnosťou Google nájdete tu: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

2. Účel spracovania údajov 

 

Účelom spracovania osobných údajov je cieliť výslovne na cieľovú skupinu, ktorá už 

vyjadrila počiatočný súhlas tým, že navštívila webovú lokalitu. 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 

 

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas udelený používateľom v súlade 

s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona. 

Údaje o reklamách v serverových denníkoch sa podľa vlastných vyhlásení Googlu 

anonymizujú, aby sa odstránili časti IP adresy a informácie o súboroch cookie po 9, resp. 

18 mesiacoch. 

5. Možnosť odvolania súhlasu a odstránenie 

 

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o 

súhlase. Odvolanie súhlasu nemá až do odvolania vplyv na zákonnosť spracovania 

realizovaného na základe súhlasu. 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov, ako je NoScript (https://noscript.net/) alebo Ghostery 

(https://www.ghostery.com) v prehliadači. Môžete tiež zabrániť detekcii údajov 

vygenerovaných vašimi súbormi cookie a používaniu vašich údajov o online sledovaní 

(vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou 

Google stiahnutím a nainštalovaním si doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 

Pomocou nasledujúceho odkazu môžete deaktivovať používanie osobných údajov 

spoločnosťou Google: 

https://adssettings.google.de Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky voči 

Googlu a odstránenia nájdete na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

Používanie Správcu značiek Google 

 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

 

Používame Správcu značiek Google (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) od 

spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a jej 

zástupcu v spoločnosti Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 

E5W5, Dublin, Ireland (ďalej len Google). Pomocou Správcu značiek Google je možné 

značky od Googlu a služieb tretích strán spravovať, spájať a začleňovať do online 

prezentácie. Značky sú malé prvky kódu v online prezentácii, ktoré okrem iného slúžia na 

meranie počtu návštevníkov a ich správania sa, zachytenie dopadu online reklamy a 

sociálnych kanálov, používanie remarketingu a zacielenia a testovanie a optimalizáciu 

online prezentácií. Keď používateľ navštívi online prezentáciu, aktuálna konfigurácia 

značky sa pošle do prehliadača používateľa. Obsahuje výrazy určujúce, ktoré značky sa 

majú spustiť. Správca značiek Google spúšťa ďalšie značky, ktoré samotné môžu 

zhromažďovať údaje. Súvisiace informácie nájdete v častiach o používaní príslušných 

služieb v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Správca značiek Google k týmto údajom 

nepristupuje a údaje sa môžu posielať na servery Google v Spojených štátoch. Spoločnosť 

Google podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a Spojenými 

štátmi a je podľa nej certifikovaná. Google sa tak zaväzuje dodržiavať štandardy a 

nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete v 

nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google nájdete 

na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html a pozrite si pravidlá ochrany 

súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en


2. Účel spracovania údajov 

 

Účel spracovania osobných údajov spočíva v administrácii a účinnej integrácii služieb 

tretích strán. 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 

 

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas udelený používateľom v súlade 

s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona. 

Údaje o reklamách v serverových denníkoch sa podľa vlastných vyhlásení Googlu 

anonymizujú, aby sa odstránili časti IP adresy a informácie o súboroch cookie po 9, resp. 

18 mesiacoch. 

5. Možnosť odvolania súhlasu a odstránenie 

 

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o 

súhlase. Odvolanie súhlasu nemá až do odvolania vplyv na zákonnosť spracovania 

realizovaného na základe súhlasu. 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov, ako je NoScript (https://noscript.net/) alebo Ghostery 

(https://www.ghostery.com) v prehliadači. Môžete tiež zabrániť detekcii údajov 

vygenerovaných vašimi súbormi cookie a používaniu vašich údajov o online sledovaní 

(vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou 

Google stiahnutím a nainštalovaním si doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 

Pomocou nasledujúceho odkazu môžete deaktivovať používanie osobných údajov 

spoločnosťou Google: 

https://adssettings.google.de Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky voči 

Googlu a odstránenia nájdete na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


Používanie služby Google AdWords 

 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

 

Používame službu Google AdWords od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a jej zástupcu v spoločnosti Union Google 

Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ďalej len Google). 

Pomocou tejto služby umiestňujeme reklamy. Google ukladá do vášho počítača súbor 

cookie. To umožňuje ukladať a vyhodnocovať osobné údaje, predovšetkým aktivitu 

používateľa (predovšetkým to, ktoré stránky boli navštívené a na ktoré prvky sa kliklo), 

informácie o zariadení a prehliadači (konkrétne IP adresu a operačný systém), údaje o 

zobrazených reklamách (predovšetkým to, ktoré reklamy sa zobrazili a či na ne používateľ 

klikol) a tiež údaje o reklamných partneroch (predovšetkým pseudonymizované ID 

používateľov). Spoločnosť Google podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi 

Európskou úniou a Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. Google sa tak zaväzuje 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a uchovávaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

2. Účel spracovania údajov 

 

Získavame informácie iba o celkovom počte používateľov, ktorí zareagovali na našu 

reklamu. Nebudeme zdieľať akékoľvek informácie, pomocou ktorých by vás bolo možné 

identifikovať. Cieľom ich použitia nie je dosledovateľnosť. 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 

 

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas udelený používateľom v súlade 

s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona, 

napr. na daňové a účtovné účely. 

5. Možnosť odvolania súhlasu a odstránenie 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


Podľa zákona o ochrane údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o 

súhlase. Odvolanie súhlasu nemá až do odvolania vplyv na zákonnosť spracovania 

realizovaného na základe súhlasu. 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov, ako je NoScript (https://noscript.net/) alebo Ghostery 

(https://www.ghostery.com) v prehliadači. doplnok NoScript (https://noscript.net/) alebo 

Ghostery (https://www.ghostery.com), ktorý si nainštalujete v prehliadači. 

Pomocou nasledujúceho odkazu môžete deaktivovať používanie osobných údajov 

spoločnosťou Google: 

https://adssettings.google.de 

Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky voči Googlu a odstránenia nájdete na: 

https://policies.google.com/privacy?gln=SK&hl=sk 

Používanie Máp Google 

 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

 

Používame online mapovú službu Mapy Google od spoločnosti Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a jej zástupcu v spoločnosti Union 

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ďalej len 

Google). Pomocou doplnku Mapy Google vizuálne zobrazujeme geografické údaje a 

vkladáme ich do našej online prezentácie. Používaním Máp Google v našej online 

prezentácii sa na server Google v USA posielajú a uchovávajú sa tam informácie o 

používaní našej online prezentácie, vaša IP adresa a adresy zadané pomocou funkcie 

plánovania trasy. Spoločnosť Google podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi 

Európskou úniou a Spojenými štátmi a je podľa nej certifikovaná. Google sa tak zaväzuje 

dodržiavať štandardy a nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie 

informácie nájdete v nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a uchovávaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

2. Účel spracovania údajov 

 

Používanie doplnku Mapy Google slúži na zlepšenie komfortu pre používateľa a 

vytvorenie pútavejšej online prezentácie. 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


3. Právny základ spracovania osobných údajov 

 

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem 

spočíva v účeloch spracovania údajov uvedených v časti 2. 

4. Trvanie uchovávania 

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona. 

5. Možnosť podania námietky a odstránenia 

 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov, ako je NoScript (https://noscript.net/) alebo Ghostery 

(https://www.ghostery.com) v prehliadači. doplnok NoScript (https://noscript.net/) alebo 

Ghostery (https://www.ghostery.com), ktorý si nainštalujete v prehliadači. 

Pomocou nasledujúceho odkazu môžete deaktivovať používanie osobných údajov 

spoločnosťou Google: 

https://adssettings.google.de 

Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky voči Googlu a odstránenia nájdete na: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

Používanie služby Google Webfonts 

 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

 

Používame webové písma Google od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a jej zástupcu v spoločnosti Union Google 

Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ďalej len Google). 

Webové písma sa prenášajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača pri otvorení stránky, aby 

ich bolo možné používať na vizuálne krajšie zobrazovanie rôznych informácií. Ak 

prehliadač nepodporuje Google Web Fonts alebo nepovolí prístup, text sa bude 

zobrazovať s predvoleným písmom. Pri otvorení stránky sa pre návštevníka online 

prezentácie neukladajú žiadne súbory cookie. Údaje prenášané v súvislosti so zobrazením 

stránky na posielajú na domény konkrétnych zdrojov, ako 

sú https://fonts.googleapis.com alebo https://fonts.gstatic.com. Môžu sa používať na 

uchovávanie a analyzovanie osobných údajov, predovšetkým aktivity používateľov 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://fonts.googleapis.com/
https://fonts.gstatic.com/


(predovšetkým ktoré stránky boli navštívené a na ktoré prvky sa kliklo) a informácií o 

zariadení a prehliadači (predovšetkým IP adresa a operačný systém). 

Môže to zahŕňať prenos údajov na servery Google v Spojených štátoch. Spoločnosť 

Google podpísala dohodu Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a Spojenými 

štátmi a je podľa nej certifikovaná. Google sa tak zaväzuje dodržiavať štandardy a 

nariadenia zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete v 

nasledujúcom prepojenom zázname: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Údaje sa nebudú priraďovať k akýmkoľvek údajom, ktoré možno zhromažďovať alebo 

používať v súvislosti so súbežným používaním služieb Google vyžadujúcich overenie, 

napríklad Gmail. 

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a uchovávaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu: 

https://policies.google.com/privacy?gl=SK&hl=sk 

2. Účel spracovania údajov 

 

Používanie služby Google Webfonts slúži na vizuálne pútavé zobrazovanie našich textov. 

Ak váš prehliadač túto funkciu nepodporuje, váš počítač použije na ich zobrazenie 

štandardné písmo. 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 

 

Právnym základom spracovania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš 

oprávnený záujem spočíva v účeloch spracovania údajov uvedených v časti 2. 

4. Trvanie uchovávania 

 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona, 

napr. na daňové a účtovné účely. 

5. Možnosť podania námietky a odstránenia 

 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov, ako je NoScript (https://noscript.net/) alebo Ghostery 

(https://www.ghostery.com) v prehliadači. doplnok NoScript (https://noscript.net/) alebo 

Ghostery (https://www.ghostery.com), ktorý si nainštalujete v prehliadači. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/


Pomocou nasledujúceho odkazu môžete deaktivovať používanie osobných údajov 

spoločnosťou Google: 

https://adssettings.google.de 

Ďalšie informácie o možnostiach podania námietky voči Googlu a odstránenia nájdete 

na:https://policies.google.com/privacy?gl 

=SK&hl=sk 

XVII. Integrácia doplnkov prostredníctvom externých poskytovateľov služieb 

1. Popis a rozsah spracovania údajov 

Na našu webovú lokalitu integrujeme určité doplnky prostredníctvom externých 

poskytovateľov služieb v podobe sietí na zobrazovanie obsahu. Keď otvoríte našu webovú 

lokalitu, vytvorí sa pripojenie so servermi nami používaných poskytovateľov na získanie 

obsahu a jeho uloženie do vyrovnávacej pamäte prehliadača používateľa. To umožňuje 

uchovávať osobné údaje v súboroch denníkov servera, predovšetkým informácie o 

zariadení a prehliadači (napr. IP adresa a operačný systém). Používame nasledujúce služby: 

Systém na automatizáciu marketingu Pardot („Pardot MAS“) 

1. Rozsah spracovania osobných údajov 

Využívame funkcie B2B nástroja na automatizáciu marketingu a generovanie 

potenciálnych zákazníkov Pardot MAS od spoločnosti Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. 

Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, Spojené štáty (ďalej len Pardot) a Salesforce.com 

Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Mníchov, Germany (ďalej len Salesforce). 

Pardot nám umožňuje zacieliť vstupné stránky, registračné formuláre a e-mailové 

kampane presne na cieľovú skupinu a na poskytovanie personalizovaného obsahu. Pardot 

okrem toho zaznamenáva vašu cestu kliknutia na webovej lokalite a vytvorí pseudonymný 

používateľský profil. Súbory cookie sa na tento účel používajú na identifikovanie vášho 

prehliadača.  

Pardot MAS spracúva nasledujúce osobné údaje:  

– informácie o zariadení; 

– informácie o súboroch denníkov, údajoch používateľov; 

– IP adresa. 

Údaje sa posielajú na servery Salesforce v USA. Spoločnosť Salesforce podpísala dohodu 

Privacy Shield uzavretú medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi a je podľa nej 

certifikovaná. Na základe toho sa Salesforce zaväzuje dodržiavať štandardy a nariadenia 

zákona Európskej únie o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete v nižšie prepojenom 

zázname:  

https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl


https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

Spoločnosť Salesforce si osvojila záväzné firemné pravidlá (Binding Corporate Rules, BCR) 

na povolenie prenosu osobných údajov z EÚ a EHP do lokalít Salesforce mimo EÚ a EHP. 

Záväzné firemné pravidlá Salesforce nájdete na: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true  

alebo o ne môžete požiadať odoslaním neformálneho e-mailu na 

support@Salesforce.com. 

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Salesforce získate kliknutím tu: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Účel spracovania údajov 

Používanie systému Pardot MAS nám pomáha automatizovať používanie B2B marketingu, 

efektívnejšie identifikovať zákazníkov a optimalizovať potenciálnych zákazníkov. 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 

Právnym základom spracovania osobných údajov používateľov je v zásade súhlas 

používateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR. 

4. Trvanie uchovávania 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na plnenie účelov 

uvedených v týchto pravidlách ochrany súkromia, alebo ako sa to vyžaduje zo zákona, 

napr. na daňové a účtovné účely. 

5. Možnosť odvolania a vymazania 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase s ochranou údajov. Odvolanie 

súhlasu nemá až do odvolania vplyv na zákonnosť spracovania realizovaného na základe 

vášho súhlasu. 

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Salesforce môžete 

zabrániť tak, že zabránite ukladaniu súborov cookie tretích strán do vášho počítača, 

používaním funkcie „Do Not Track“ (Nesledovať) v prehliadači, ktorý ju podporuje, 

deaktiváciou spustenia kódu skriptu v prehliadači alebo nainštalovaním nástroja na 

blokovanie skriptov v prehliadači, ako je napríklad NoScript (https://noscript.net/) alebo 

Ghostery (https://www.ghostery.com). 

Ďalšie informácie o sporoch a riešení problémov so Salesforce získate na 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

=============================================================== 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
mailto:support@Salesforce.com
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/


END 


