Zásady spracovania osobných údajov
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Tieto Zásady spracovania osobných údajov v rámci Oxyprogramu stanovujú
ako Carbon Solutions s.r.o. (ďalej označovaná ako „Spoločnosť“),
s registrovaným sídlom v Špitálska 2905., 945 01 Komárno, používa osobné
údaje, ktoré môžu byť zozbierané, alebo ktoré klient, Používateľ (ďalej
označovaný ako „Klient“ alebo „Používateľ“) môže poskytnúť na
www.oxyprogram.com (ďalej označovanej ako „webová stránka“) pri
používaní tejto webovej stránky. Stanovuje spôsoby a metódy, ktoré
Spoločnosť používa na zbieranie a spracovanie osobných údajov; typy
osobných údajov, ktoré môžu byť zbierané; spôsoby a metódy používania
a prenosu týchto údajov; opatrenia, ktoré robí Spoločnosť na ochranu
Klientových osobných údajov a jeho práv a spôsoby, ktorými môže
kontaktovať Spoločnosť ohľadom správy údajov.
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Spôsoby a metódy, ktoré Spoločnosť uplatňuje pri zbieraní osobných údajov
Klientovi
Spoločnosť môže zbierať údaje, keď:


sa Používateľ registruje na webovej stránke;



Používateľ komunikuje s naším personálom prostredníctvom e-mailu, telefónu; a



Používateľ vyplní ktorýkoľvek formulár (napríklad prihlásenie sa k odberu newslettera Spravodaja).

Spoločnosť môže použiť takzvané cookies a iné podobné metódy na zozbieranie určitých informácií
ohľadom použitia našej webovej stránky, najmä pri prihlasovaní a prezeraní webovej stránky. Cookies
je malý dátový súbor, ktorý sa pri prezeraní webových stránok umiestni na pevný disk klientovho
počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies môžu byť použité z rôznych dôvodov, napríklad nám
pomáhajú analyzovať pohyby na webe alebo vaše preferencie. Klient si môže vybrať, či cookies
povolí, alebo odmietne. Toto nastavenie nájde v menu nastavení svojho internetového prehliadača.
Treba však poznamenať, že ak Klientzmení nastavenia svojho internetového prehliadača, môže sa
stať, že nebude naplno využívať funkcie webovej stránky. Niektoré funkcie nemusia hladko fungovať,
alebo webová stránka nepovolí prístup k nim. Cookies nezbierajú klientove osobné údaje.
V každom prípade pred zberom osobných údajov o tomto fakte Spoločnosť Používateľov vopred
upovedomí. Spoločnosť môže zbierať osobné údaje až keď si Používateľ prečítal, pochopil a prijal toto
vyhlásenie. Pokiaľ Klient nepríjme používanie cookies nepríjme, v prehliadači si môže nastaviť ich
zamietnutie. Klient si môže kedykoľvek odstrániť uskladnené cookies z daného prístroja. Preto vždy
keď Klient poskytuje akékoľvek informácie, robí tak výlučne na báze dobrovoľnosti. Používatelia nie
sú povinní zadať svoje osobné údaje. Avšak musia akceptovať fakt, že ak svoje osobné údaje
nezadajú, nezískajú prístup k určitému obsahu.
Používatelia majú právo písomne požiadať, aby Spoločnosť vymazala ich osobné údaje a zároveň
zrušila ich registráciu v Spoločnosti.

Druh osobných údajov, ktoré môže Spoločnosť zbierať od Používateľov
Na webovej stránke môžeme zbierať kontaktné informácie vrátane klientovho mena, e-mailovej
adresy, dátumu narodenia a telefónneho čísla. Za účelom overenia totožnosti môže Spoločnosť
požiadať o zaslanie oskenovaných kópií dokladov totožnosti jasne zobrazujúcich meno, fotografiu
a adresu a číslo daňového identifikačného dokladu a jeho oskenovanú kópiu.
Registráciou na webovej stránke Klient poskytuje Spoločnosti súhlas s tým, že môže od neho žiadať
oskenované kópie dokladov totožnosti jasne zobrazujúce meno, fotografiu a adresu ako aj
oskenovanú kópiu dokladu s daňovým identifikačným číslom a ukladať tieto kópie v súlade
s postupmi KYC (Know Your Customer – Poznaj svojho zákazníka) dodržiavanými Spoločnosťou. Radi
by sme Klienta informovali, že nemusí Spoločnosti poskytnúť kópie svojich dokladov, ale v takom
prípade nebude oprávnený vyberať si provízie zo svojho Hotovostného účtu pomocou online
rozhrania.
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Spoločnosti tiež môže dobrovoľne poskytnúť viac osobných údajov o sebe v prípade, keď kladie
otázky alebo podáva komentáre. Odporúčame vám však poskytnúť len tie osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby ste dostali uspokojivú odpoveď na svoju žiadosť.
Spoločnosť nezbiera citlivé údaje, t. zn. údaje, ktoré poukazujú na rasový, národnostný alebo etnický
pôvod, politické názory alebo členstvo v politickej strane, náboženstvo alebo filozofické postoje,
členstvo v lobistickej skupine, zdravotný stav, závislosť, sexuálny život alebo záznamy v registri
trestov. Ak sa Spoločnosť dozvie, že Používateľ uviedol do jej databázy citlivé údaje, ktoré sú
definované v ustanovení o Ochrane súkromia, takéto informácie budú okamžite vymazané
a Spoločnosť má právo zrušiť tomuto Používateľovi registráciu.
Dôrazne Klienta vyzývame, aby neposkytoval žiadne údaje ohľadom svojej rasy alebo etnickej
príslušnosti, politických názorov, náboženstva alebo filozofických postojov, členstva v odboroch,
zdravotného stavu alebo sexuálneho života.

Účel spracovania osobných údajov
Spoločnosť používa klientove osobné údaje na:


odpovedanie na komentáre a požiadavky;



splnenie zmluvných záväzkov a možnosti poskytnúť produkty, služby a ďalšie benefity v rámci
svojho programu;



prípravu účtovných dokladov k nákupom;



poskytnutie informácií o daňových a iných právnych povinnostiach; a



umožnenie identifikácie pomocou vedenia záznamov,aby sme spĺňali zákonnú povinnosť boja
proti terorizmu a praniu peňazí.

Spôsoby a metódy používané Spoločnosťou pri postúpení osobných údajov
Používateľov ďalším osobám
Spoločnosť nebude predávať, distribuovať alebo prenajímať klientove osobné údaje tretím stranám,
iba v prípade, ak to nariaďujú právne predpisy, súdy alebo orgány.

Opatrenia na ochranu osobných údajov Používateľov prijaté Spoločnosťou
Robíme všetko preto, aby sme Klienta uistili o tom, že jeho osobné údaje sú chránené. Aby sa
zabránilo náhodnému neautorizovanému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeneniu,
prístupu, odhaleniu alebo použitiu osobných údajov, vykonali sme príslušné fyzické, elektronické
a manažérske postupy na ochranu a zabezpečili sme informácie, ktoré získame online.
Spoločnosť taktiež prijala prísnu vnútrofiremnú politiku zaobchádzania s údajmi, aby zamedzila
neautorizovaným osobám prístup k údajom používateľov. V súlade s týmito vnútornými smernicami
na zaobchádzanie s internými údajmi majú prístup k osobným údajom len autorizované osoby.
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Ako dlho Spoločnosť archivuje osobné údaje Používateľov
Ak právny predpis nestanovuje inak, klientove osobné údaje budú archivované, kým budú potrebné
pri kontakte s Klientom.

Linky na iné webové stránky
Naša webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky relevantných tretích strán. Tieto
webové stránky tretích strán majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od
tých našich. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu informácií, ktoré poskytnete pri návšteve
webových stránok tretích strán. Klienti by mali byť opatrný a preštudovať si zásady ochrany osobných
údajov predtým, ako svoje údaje poskytnú webovým stránkam tretích osôb.

Modifikácie Zásad spracovania osobných údajov v rámci Oxyprogramu
Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať Zásady spracovania osobných údajov v rámci
Oxypogramu. Zmeny vstúpia do platnosti dátumom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.
Klienti by mali pravidelne opätovne prečítať text týchto Zásad spracovania osobných údajov v rámci
Oxyprogramu.

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa klienta
Používateľ má právo žiadať modifikovanie, korekciu a vymazanie svojich osobných údajov. Používateľ
môže stiahnuť svoj súhlas, ktorý dal ohľadom spravovania svojich osobných údajov, bez udania
dôvodu, čiastočne alebo celkom, s výnimkou osobných údajov, ktorých archivovanie vyžadujú od
Spoločnosti príslušné zákony, alebo plnenie zmluvných záväzkov stanovených v zmluve medzi
Spoločnosťou a Používateľom. Po obdržaní oznámenia od Používateľa o jeho stiahnutí súhlasu so
spracovaním osobných údajov Spoločnosť prijme okamžité opatrenia, aby ukončila spracovanie
údajov Používateľa. Spoločnosť natrvalo vymaže predmetné osobné údaje zo svojej databázy a
upovedomí spracovateľa a ďalšie osoby zapojené do spracovania, aby tiež vymazali žiadané údaje,
ktorými môžu disponovať. Napokon bude Spoločnosť informovať Používateľa o všetkých svojich
krokoch.

Kontaktné informácie spoločnosti
Ak má klient akékoľvek pripomienky alebo otázky o týchto Zásadách spracovania osobných údajov v
rámci Oxyprogramu, môže nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:
Carbon Solutions s.r.o.
Špitálska 2905., 945 01 Komárno
E-mail: support.sk@oxytree.com

Peter Gaspar CEO
Carbon Solutions s.r.o.
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