Ako je chránené vaše súkromie a osobné údaje?
Kto sme
Ako prevádzkovateľ vystupuje pri spracúvaní osobných údajov naša organizácia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
e-mailový kontakt:
telefonický kontakt:

Deťom s rakovinou n.o.
Limbová 2643/1, 833 40 Bra slava
500 97 270
Dáša Malá Fabšíková
dasa@detomsrakovinou.sk
0904 981 026

Pri našej činnos nám poskytujete osobné údaje, ktoré my ďalej uchovávame a spracúvame. V tejto
čas nájdete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi údajmi, čo všetko
s nimi robíme, komu ich sprístupňujeme a ako dlho s nimi nakladáme. Dozviete sa ež o právach,
ktoré máte v súvislos so spracúvaním údajov. Všetky činnos a k nim primerané opatrenia robíme
v súlade s európskou a národnou legisla vou.
Právne predpisy, ktoré upravujú náš vzťah pri spracúvaní osobných údajov sú :
- NARIADENIE GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
- ZÁKON – zákon č. 118/2018 o ochrane osobných údajov
v nich si môžete, v prípade, že vás problema ka zaujíma, prečítať viac o vašich právach a našich
povinnos ach.

Aké údaje od vás získavame
Získavame od vás rôzne údaje na rôzne účely, pretože naša činnosť je spleťou rôznych ak vít. Pri
každej činnos sa zbierajú iné údaje a inak sa s nimi nakladá.
1. Údaje pri prihlásení sa na odber newsle erov
Keďže vás chceme informovať o aktuálnom dianí v organizácii, zasielame vám newsle er. Na to,
aby ste ho mohli dostávať, nám poskytujete vašu e-mailovú adresu.
2. Údaje získané z kontaktného formulára
Môžete nás osloviť prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Na tento účel nám
poskytujete vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
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3. Údaje poskytnuté pri podpore nášho projektu
Nevyhnutnou súčasťou našej činnos je fundraising – získavanie darov ( nančnej podpory) od
našich čitateľov, nakoľko naša organizácia funguje na jej základe. Preto ak nás máte záujem
podporiť ako neanonymný darca (umožňujeme aj anonymné darovanie), žiadame a spracúvame
od vás údaje ktoré nám umožňujú: efek vne s vami komunikovať a zasielať vám napr. pozvánky
na naše poduja a a pod. Pre účely fundraisingu preto získavame a spracúvame nasledovné typy
údajov, podľa toho aký spôsob darovania si zvolíte:
a) Jednorazový alebo pravidelný mesačný dar
Meno a priezvisko, e-mailová adresa
b) Darovanie vo forme 2% z dane
Voliteľne je možno uviesť meno a priezvisko darcu
c) Online platba
Meno a priezvisko, e-mailová adresa

d) DMS
Pri tejto forme sa nespracúvajú osobné údaje – anonymné darovanie
e) Vlásky pre bezvlásky
Meno a priezvisko, e-mailová adresa
4. Údaje získané z Facebooku a Instagramu
Na komunikáciu s vami používame moderné komunikačné kanály ako sú Facebook a Instagram.
Prostredníctvom nich vás informujeme o našej činnos , odpovedáme na vaše otázky a zdieľame
fotogra e z našich akcií. Pri tomto získavame údaje z týchto komunikačných spôsobov, ktorými sú
vaše meno a priezvisko, resp. nick, ktorý používate pri prihlásení sa na Facebook alebo Instagram,
ktorý slúži zároveň ako e-mailová adresa v spojení s príslušnou službou.
5. Údaje získané od rodičov pri preberaní štartovacieho balíčka
Rodičia po príchode do našej organizácie uvedú svoju e-mailová adresu. V prípade súhlasu rodiča
so zasielaním newsle ra je táto adresa používaná na zasielanie newsle ra, v ktorom informujeme
o našej činnos .
6. Údaje získané pri zmluvách s obchodnými partnermi
Pri našej činnos využívame našich obchodných partnerov. V prípade, ak sa jedná o partnera – FO
podnikateľa zbierame nasledovné údaje: obchodné meno (meno a priezvisko podnikateľa),
miesto podnikania, IČO. V prípade, ak je partner právnická osoba, údaje tejto osoby nie sú
osobnými údajmi, ale osobnými údajmi sú len meno a priezvisko kontaktnej osoby a jej telefónne
číslo a e-mailová adresa.
7. Údaje zamestnancov kliniky, ktorým naša organizácia zabezpečuje vzdelávanie
V rámci našej činnos vykonávame vzdelávanie pre zamestnancov Národného ústavu detských
chorôb, Limbová 2, 833 40 Bra slava. Týmito údajmi sú tul, meno, priezvisko a pracovná funkcia
v Národnom ústave detských chorôb.
8. Údaje získané pri nahrávaní videí a výrobe fotogra í našou organizáciou
Pre účely prezentácie našej organizácie v TV alebo na Facebooku používame videá a fotogra e
rodičov a de . Na tento účel vždy vopred získavame súhlas rodičov, pričom údajmi, ktoré
používame sú meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, kontaktná adresa (ulica,
číslo, PSČ, obec), obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy dotknutej osoby.
9. Údaje získané z videí a fotogra í od samotných de čiek a ich rodičov
Získavame od vás údaje, ktoré sa nachádzajú v materiáli, ktorý nám sami posielate. V týchto
videách a fotogra ách sa nachádzajú rodiny de čiek, ich rôzne vyjadrenia, vrátane zdravotných
údajov o diagnóze dieťaťa.
10. Údaje zdravotného charakteru
Pri veľkej škále našich komunikačných možnos nám veľa krát poskytnú rodičia alebo samotné
de údaje zdravotného charakteru. Tieto údaje môžu byť získané napr. z rozhovoru, z video
nahrávky alebo nám ich rodičia alebo de napíšu do e-mailu, prípadne do Facebook alebo
Instagram komunikátora.
11. Údaje od uchádzačov o zamestnanie
Ak ste uchádzačom o zamestnanie vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov
najmä iden kačných a kontaktných údajov a iných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci
životopisu, mo vačného listu a pohovoru.
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Účely použi a osobných údajov – na čo vaše údaje používame

1. Fundraising a podpora našich projektov
Naša organizácia funguje primárne vďaka nančnej podpore našich darcov, ktorí sa rozhodli
organizáciu podporovať pravidelne alebo tak urobili jednorazovo. Z tohto tulu pracujeme
s nasledujúcimi údajmi našich darcov: meno, priezvisko a v niektorých prípadoch darovania aj emailová adresa.
2. Zasielanie newsle erov, zlepšovanie našich služieb, marke ng
Chceme, aby ste boli informovaní o tom, čo sa deje v našej organizácii. Preto vám zasielame
informácie o rôznych našich ak vitách a akciách, rôzne prehľady o našej práci a v prípade vášho
súhlasu aj marke ngové ponuky. Pri marke ngových ak vitách používame cookies a môžeme
využívať rôzne marke ngové služby našich partnerov.
Čo sú to COOKIES?
Cookie (anglicky koláčik, oblátka, sušienka) je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát,
ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného
webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na
počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej
požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač eto dáta posiela späť
serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade
permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých
užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.
Údaje, ktoré nám poskytnete, používame okrem marke ngového účelu na skvalitnenie
a zlepšenie našich služieb. Napríklad aby sa vám na našej stránke zobrazoval obsah, ktorý je pre
vás podstatný a ktorý vás zaujíma.
3. Komunikácia s vami
Pri našej komunikácii s vami využívame údaje, ktoré ste nám poskytli. Deje sa tak pri odpovedaní
na vaše podnety a otázky alebo pri zmene vašich údajov. Rovnako odoberateľom našich
newsle erov zasielame informácie o novinkách približne 4 x do roka. Tiež komunikujeme s vami
v prípade, ak nás oslovíte prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo prostredníctvom
Facebooku či Instagramu.
4. Komunikácia a spolupráca s našimi obchodnými partnermi
Údaje našich obchodných partnerov používame na komunikáciu s nimi a ež na spoluprácu.
5. Vzdelávanie zamestnancov kliniky – Národného ústavu detských chorôb
Údaje zamestnancov kliniky, ktorým poskytujeme vzdelávanie používame výlučne na účely tohto
vzdelávania, t. j. na evidenciu účastníkov.
6. Výberové konanie na voľné pracovné miesto

Údaje uchádzačov o zamestnanie používame výlučne za účelom výberového konania na
voľné pracovné miesto.

Právny základ spracúvania osobných údajov
V súlade s Nariadením a Zákonom sme povinní informovať vás o právnom základe spracúvania
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Právny základ znamená, na čom je založené spracúvanie
osobných údajov, o aký legi mny dôvod opierame to, aby sme mohli s Vašimi údajmi narábať. Týmito
sú:
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1. Váš súhlas
Súhlas využívame pri zasielaní newsle ra, pri zverejňovaní informácií o darcovi, pri zverejňovaní
vašich fotogra í a videí, pri spracúvaní údajov zdravotného charakteru. Súhlas ako právny základ

využívame pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, ktorí reagujú na
inzerovanú pracovnú pozíciu cez Profesia.sk. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať
v päte (spodnej čas ) ktoréhokoľvek emailu, ktorý vám bol zaslaný, prípadne môžete zaslať
odvolanie súhlasu na náš e-mail info@detomsrakovinou.sk alebo korešpondenčnú adresu.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Osobné údaje nie je dotknutá osoba povinná nám na daný účel poskytnúť, avšak v prípade ich
neposkytnu a nebudeme môcť túto dotknutú osobu zahrnúť do výberového konania, resp. s ňou
uzavrieť (pracovnú) zmluvu alebo dohodu.
Plnenie zmluvy
Plnenie zmluvy znamená, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvnej
povinnos alebo uplatňovanie práva zo zmluvy. Na základe tohto právneho základu vykonávame
fundraising - jednu zo svojich základných činnos , bez ktorej by sme tu dnes neboli. Tiež je
plnenie zmluvy podkladom pre náš vzťah so zamestnancami a so zmluvnými partnermi našej
organizácie. Plnenie zmluvy je právnym základom aj pre komunikáciu prostredníctvom Facebooku
a Instagramu a ež pre komunikáciu prostredníctvom kontaktného formulára.
Predzmluvné vzťahy čiže Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie predzmluvných vzťahov s dotknutou
osobou využívame pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie pri obsadzovaní
voľného pracovného miesta.
2. Plnenie našich zákonných povinnos
Ako právny subjekt máme veľké množstvo rôznych povinnos , najmä daňových a účtovných. Tiež
v niektorých prípadoch, kedy tak hovorí zákon, musíme sprístupniť naše dokumenty štátnym
a kontrolným orgánom pri výkone ich dozoru nad nami.
3. Náš oprávnený záujem
V prípade, ak sú vaše a naše práva a záujmy vyvážené a spracovanie osobných údajov je vo vašom
záujme, nemusíme využiť ako právny základ váš súhlas ale náš oprávnený záujem. Náš oprávnený
záujem využívame najmä pri zlepšovaní našich služieb, pri využívaní IT riešení vedúcich k lepšej
personalizácii.

Komu poskytujeme vaše údaje
Vaše údaje poskytujeme len v súlade so zabezpečením našej činnos a ak vít. Nikdy ich
neposkytujeme iným spoločnos am, ktoré sa venujú telemarke ngu takže sa nemôžu dostať
subjektom, ktoré by ich mohli zneužiť alebo ktoré by vás mohli obťažovať.
1. Poskytnu e údajov na základe vašej žiados , zverejnenie údajov na základe vašej žiados
a súhlasu
Vaše údaje sprístupníme alebo zverejníme len vtedy, ak nás o to požiadate. Osobné údaje
zverejňujeme na webovej stránke výlučne pri darcoch, ktorí podporili našu organizáciu.
2. Poskytnu e údajov pri plnení zmluvy – zasielaní pozvánok alebo materiálnych darov
Vaše údaje poskytujeme našim doručovacím spoločnos am v prípade, ak vám doručujeme
pozvánky na naše poduja a poštou, prípadne Vám doručujeme dary.
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3. Poskytovanie údajov našim spolupracujúcim spoločnos am
Pri zabezpečení našich ak vít potrebujeme spolupracovať s viacerými subjektami, ktorým ež
sprístupňujeme niektoré údaje. Kategórie príjemcov a príjemcovia, ktorým poskytujeme vaše
údaje sú:

-

Zmluvní spolupracovníci organizácie;
Naši právni, daňoví a účtovní poradcovia, náš audítor;
Hos ngová spoločnosť;
Servisná IT spoločnosť;
Marke ngová spoločnosť;
Mailchimp, MailerLite, Sales Force, Facebook
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
Exponea s.r.o. (Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bra slava, IČO 50 017 560, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bra slava I, oddiel Sro, vložka č. 107011/B)
iDoklad - Solitea Slovensko, a.s. (Plynárenská 7/C, 821 09 Bra slava, IČO 36 237 337, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bra slava I, oddiel Sa, vložka č. 2969/B)

4. Poskytovanie údajov na základe zákona
Vaše údaje môžeme poskytnúť ež vtedy, ak tak vyžaduje zákon alebo príslušný štátny orgán.
Tejto povinnos sa nemožno vyhnúť a aj v prípade, ak by ste nám adresovali váš nesúhlas
s takýmto poskytnu m, bude nesúhlas neúčinný.
5. Poskytovanie údajov na uplatňovanie svojich nárokov
V prípade, ak si musíme obhajovať alebo uplatňovať naše nároky, môžu byť v takýchto konaniach
sprístupnené osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Informácia o prenose osobných údajov do tre ch krajín
Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tre ch krajín mimo EÚ.
V prípade, že ste príjemcom newsle era sú vaše osobné údaje poskytované do USA prostredníctvom
marke ngovej pla ormy Mailchimp. Mailchimp je spoločnosťou, ktorá je v režime privacy shield a
zabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov.
(h ps://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/)

Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje uchovávame nasledovne:
1. Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu
Tieto osobné údaje uchovávame počas doby trvania vášho súhlasu, v prípade jeho odvolania
osobné údaje zlikvidujeme.
2. Osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy
Tieto údaje uchovávame po dobu, po ktorú nám to ukladajú osobitné predpisy, zvyčajne je táto
doba 10 rokov, resp. v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Oosbné údaje
spracúvané na základe plnenia predzmluvných vzťahov a teda pri výberovom konaní na vo%lné
pracovné miesto spracúvame len do ukončenia výberového konania.
3. Osobné údaje získané na základe analy ckých a reklamných nástrojov
Tieto údaje uchovávame po dobu kratšiu ako 10 rokov.
4. Osobné údaje získané na základe nášho oprávneného záujmu
Tieto údaje uchovávame, pokiaľ neodpadne dôvod ich spracúvania.

Práva, ktoré máte voči nám
Nové Nariadenie a Zákon vám dávajú viaceré práva, ktoré si môžete voči nám kedykoľvek slobodne
uplatniť. Týchto práv je viacero, a aj keď vás nechceme nudiť, musíme vám predstaviť všetky:

ti

tí

ti

ti

tí

ti

ti

ti

tt

ti

tí

tf

ti

ti

ti

ti

tt

1. Prístup k osobným údajom týkajúcim sa vás
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a
ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a eto informácie

a. účely spracúvania
b. kategórie osobných údajov,
c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tre ch krajinách alebo medzinárodné organizácie,
d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie,
e. existencia práva požadovať od predávajúceho opravu osobných údajov týkajúcich sa
kupujúceho alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
pro takémuto spracúvaniu
f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g. ak sa osobné údaje nezískali od vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich
zdroj,
h. existencia automa zovaného rozhodovania vrátane pro lovania uvedeného v článku 22
ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o
použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
pre dotknutú osobu.
2. Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás
týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a
to aj prostredníctvom poskytnu a doplnkového vyhlásenia.
3. Vymazanie osobných údajov
Máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás
týkajú a my sme povinní vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 21 Nariadenia GDPR a neprevažujú
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku
21 ods. 2 Nariadenia GDPR,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému podliehame,
f. osobné údaje sa získavali v súvislos s ponukou služieb informačnej spoločnos podľa
článku 8. ods. 1 Nariadenia GDPR.
4. Obmedzenie spracúvania
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť
správnosť osobných údajov,
b. spracúvanie je pro zákonné a namietate pro vymazaniu osobných údajov a žiadate
namiesto toho obmedzenie ich použi a
c. už ďalej nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
d. namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

tí

ti

ti

ti

5. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť eto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám bránili, ak:
a. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2
písm. a) alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a

b. ak sa spracúvanie vykonáva automa zovanými prostriedkami
Máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás k druhému prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné.
6. Právo namietať pro spracúvaniu
Máte má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie pro
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1
písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania pro pro lovaniu založenému na
uvedených ustanoveniach. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a
slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobnú údaje spracúvajú na účely priameho marke ngu, máte právo kedykoľvek namietať
pro spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marke ngu, vrátane
pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marke ngom.
7. Automa zované individuálne rozhodovanie vrátane pro lovania
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnu e, ktoré je založené výlučne na
automa zovanom spracúvaní, vrátane pro lovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú
alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Existencia automa zovaného rozhodovania vrátane
pro lovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
8. Právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu so spracovaním,
máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Postup uplatnenia vašich práv
Vaše žiados môžete adresovať písomne na adresu: Deťom s rakovinou n. o., Limbová 2643/1,
833 40 Bra slava alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@detomsrakovinou.sk. Do vašej žiados
je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, adresu na doručenie, e-mailovú adresu, príp. adresu
trvalého bydliska. Pri vybavovaní vašej žiados nesmieme sprístupniť informácie neoprávnenej osobe
a preto potrebujeme informácie na overenie vašej totožnos .
V prípade, ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv, budeme sa bezodkladne zaoberať vašou
žiadosťou. Termín na vybavenie žiados je 30 dní od jej doručenia, po uplynu ktorej vás o vybavení
vašej žiados budeme informovať. V odôvodnených prípadoch môže byť vaša žiadosť vybavená
v lehote 60 dní, o čom vás budeme bezodkladne informovať.

Podávanie sťažnos
Máte právo podať na nás sťažnosť vždy, keď sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa
vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom. Túto sťažnosť môžete podať hlavne v štáte,
v ktorom sa obvykle zdržiavate, v mieste výkonu práce alebo v mieste, kde údajné porušenie nastalo.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12
820 07 Ružinov
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Cookies sú malé súbory údajov, resp. malé textové súbory, ktoré uložia do vášho počítača alebo vášho
mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do

priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle
informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navš vili. Cookies vám môžu uľahčiť
používanie stránky. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia v zariadení, zakiaľ čo niektoré sa
vymažú z prehliadača hneď po uložení, niektoré zostávajú v zariadení uložené aj po zatvorení
internetovej stránky (session cookies a permanent cookies). Permanent cookies majú trvanlivosť
niekoľko týždňov, mesiacov alebo až do ich ručného vymazania.
Prečo používame cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj
cookies tre ch strán ako napr. cookies od spoločnos Google.
Základné a prevádzkové cookies
Tieto cookies nám pomáhajú zabezpečovať riadne fungovanie našej webovej stránky. Na eto cookies
si nepýtame súhlas, keďže ich využi e je nevyhnutné a bez nich by naša stránka nemohla riadne
fungovať. Ak eto cookies zakážete, nebudete môcť riadne využívať našu stránku a jej funkcionalita
bude obmedzená.
Cookies tre ch strán – analy cké cookies
Analy cké cookies nám poskytujú informácie o vašom používaní našej stránky. Sú to najmä
informácie o návštevnos stránky, o tom, aké vyhľadávania na nej vykonávate a ež ako sa na našej
stránke pohybujete. Na používanie cookies od vás nežiadame súhlas, keďže môžete sami nastaviť, či
ich budete využívať alebo nie. Zároveň sme pri týchto cookies zaviedli opatrenia, aby sa zabránilo ich
zneuži u. Pri používaní týchto cookies máme zavedené služby týchto subjektov:
Google Analy cs
Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Informácie o ochrane osobných údajov sa môžete dozvedieť na h ps://
www.google.com/intl/sk/analy cs/.
Odmietnuť cookies môžete prostredníctvom nainštalovaného so vérového
doplnku, ktorý si môžete s ahnuť tu.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či
Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete
prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne
vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Chceme vás však
upozorniť, že zakázanie cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality stránky a niektoré poskytované
služby nemusia fungovať.
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automa cké akceptovanie súborov
cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac
zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom
z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
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Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách
považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

