
Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Prehľad ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúci dokument poskytuje jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, 

keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky informácie, na základe ktorých vás 

možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o 

ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádza pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke je zodpovedný prevádzkovateľ webovej stránky. 

Ich kontaktné údaje nájdete v časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov s názvom 

"Zodpovedný orgán".

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Po prvé, vaše údaje zhromažďujeme, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť údaje, ktoré poskytnete v 

kontaktnom formulári.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite 

webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo 

čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú 

stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybnosti webovej stránky.

Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké práva máte na svoje údaje?

Máte právo byť kedykoľvek bezplatne informovaní o pôvode, príjemcovi a účele osobných údajov, 

ktoré o vás uchovávame. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste 

udelili súhlas so spracovaním svojich údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa 

ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

2. Externý hosting

Táto webová stránka je umiestnená u externého poskytovateľa hostingu. Osobné údaje zhromaždené

na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch hostiteľa.

Môže ísť o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, 

mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webových stránok.

Úložný priestor používame na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi 

(článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a na bezpečné, rýchle a efektívne poskytovanie našej online ponuky 

profesionálnym poskytovateľom služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).



Ak ste s tým súhlasili, spracovanie údajov bude založené výlučne na snímaní odtlačkov prstov vášho 

zariadenia podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO a článku 25 B TTDSG. Súhlas môžete kedykoľvek 

odvolať.

Náš správca údajov bude vaše údaje spracúvať len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich 

povinností a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa údajov.

Používame nasledujúci hosting:

Infinx Kft.

Kátaila Attila E.A. Kátaila Kft., Balassa Pál 25/A

5900 Orosháza

Telefón: +36 30/712 3121

E-mail: hello@infinx.hu

Spracovanie objednávok

S uvedeným poskytovateľom služieb sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok.

Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že osobné údaje 

návštevníkov našej webovej stránky sa spracúvajú len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi 

osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu 

údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky zhromažďujeme rôzne osobné údaje.

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Toto oznámenie o ochrane osobných 

údajov vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame. Ako a na aké účely sa to robí.

Upozorňujeme, že pri prenose údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) 

môžu existovať bezpečnostné chyby. Údaje nie je možné úplne ochrániť pred prístupom tretích strán.

Zodpovedný orgán

Orgán zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej lokalite:

Euroscale Zrt.

Szent László krt. 5.

6000, Kecskemét, Maďarsko

Telefón: +36 70 640 8888

E-mail: info@euroscale.sk

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o 

účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa atď.).



Obdobie uchovávania údajov

Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedená konkrétna doba uchovávania, 

vaše osobné údaje budeme uchovávať až do ukončenia účelu spracovania.

Ak podáte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše 

údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné zákonom povolené dôvody na uchovávanie osobných 

údajov (napr. doba uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva), v takom prípade budú 

vymazané, keď tieto dôvody prestanú platiť.


