Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady spracovania osobných údajov stanovujú ako Oxytree
Solutions s.r.o. so sídlom: 945 01 Komárno, Špitálska 2905., EU
daňové číslo: SK2023214237 (ďalej označovaná ako „Spoločnosť”),
používa osobné údaje, ktoré môžu byť zozbierané, alebo ktoré vy,
Používateľ (ďalej označovaný ako „vy“ alebo „Používateľ“) môžete
poskytnúť na www.oxytree.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 vašich osobných údajov a vašich
práv a spôsoby, ktorými môžete kontaktovať Spoločnosť ohľadom
správy údajov na kontaktných údajoch uvedených v X. bode. Tieto

predpisy

platia

od

4.

októbra

2016.

I.

Spôsoby a metódy, ktoré Spoločnosť uplatňuje pri zbieraní a
spracovaní osobných údajov Používateľov

Osobné údaje Používateľov môžu byť zbierané a spracované Spoločnosťou nasledovným spôsobom
•

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

•

Používateľ vyplní ktorýkoľvek formulár na našej webovej stránke (napríklad prihlásenie sa
k odberu newslettera - Spravodaja).

Keď Používatelia navštívia našu webovú stránku, môžeme 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 vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies môžu
byť použité z rôznych dôvodov, napríklad nám pomáhajú analyzovať pohyby na webe alebo vaše
preferencie. Môžete si vybrať, či cookies povolíte, alebo odmietnete. Toto nastavenie nájdete v menu
nastavení svojho internetového prehliadača. Treba však poznamenať, že ak zmeníte nastavenia
svojho internetového prehliadača, môže sa stať, že nebudete naplno využívať funkcie webovej
stránky. Niektoré funkcie nemusia hladko fungovať, alebo vám webová stránka nepovolí prístup
k nim.
Pred uložením dát, upozorní Spoločnosť Návštevníka na fakt, že ukladá údaje. Spoločnosť môže
ukladať osobné údaje výlučne po oboznámení Návštevníka o informáciách týkajúcich sa ukladania
údajov a ich následnom prijatí. Z toho vyplývajúc je zadávanie údajov zo strany Návštevníka v
niekoľkých prípadoch dobrovoľné, Návštevník nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, avšak si
musí uvedomiť, že pokiaľ svoje osobné údaje Spoločnosti neposkytne, určité povrchy pre užívateľov
pre neho nebudú sprístupnené.
Návštevník je oprávnený požiadať Spoločnosť o vymazanie svojich osobných údajov na kontaktoch
uvedených v X. bode.

II.

Akým spôsobom môže Spoločnosť zbierať a získať osobné údaje
Používateľov

Na webovej stránke môže zbierať kontaktné informácie vrátane mena, adresy, e-mailovej adresy,
daňového čísla (v prípade firmy) a telefónneho čísla Používateľa.
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 Používatelia dostali uspokojivú odpoveď na svoju žiadosť.
Spoločnosť neukladá dodatočné údaje, teda údaje týkajúce sa sa rasy alebo etnickej príslušnosti,
politických názorov, náboženstva alebo filozofických postojov, členstva v odboroch, zdravotného
stavu alebo sexuálneho života a preferencií. Pokiaľ Spoločnosť zistí, že niektorý Návštevník nahral
údaj tohoto druhu, tak bude tento údaj bezodkladne vymazaný.
Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nezadávali žiadne údaje vzťahujúce sa na Vašu rasu alebo etnickú
príslušnosť, politické názory, náboženstvo alebo filozofické postoje, členstvo v odboroch, zdravotný
stav alebo sexuálny život.
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III.

Čo je cieľom spracovania osobných údajov?

Spoločnosť používa osobné údaje Používateľa na:
•

zodpovedanie požiadaviek;

•

prijatie objednávok týkajúcich sa sadeníc Oxytree,

•

zlepšovanie webovej stánky, vrátane snahy o to, aby bola stránka používateľsky prístupnejšia;

•

detekciu príčin potenciálnych problémov súvisiacich s našimi servermi.

IV.

Spôsoby a metódy používané Spoločnosťou pri postúpení osobných
údajov Používateľov

Spoločnosť nebude predávať, distribuovať alebo prenajímať osobné údaje Používateľa tretím
stranám. Osobné údaje Používateľa môžeme postúpiť len osobám alebo subjektom vymenovaným
nižšie:
•

Zamestnancom Spoločnosti, pre ktorých je náležité a nevyhnutné pracovať s vašimi osobnými
údajmi;

•

Externým dodávateľom služieb pracujúcim pre Spoločnosť, ako sú spoločnosti poskytujúce
služby, ako je správa bankových účtov a kreditných kariet. Tieto tretie strany nemajú právo
používať vaše osobné údaje pre akékoľvek vlastné účely; a

•

Štátnym úradom a ďalším tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon kvôli právnej ochrane
Používateľov alebo iných, majetku, alebo majetku iných a bezpečnosti.

V.

Opatrenia na ochranu osobných údajov Používateľov prijaté
Spoločnosťou

Robíme všetko preto, aby sme vás uistili o tom, že vaše osobné údaje sú chránené. Aby sa zabránilo
náhodnému neautorizovanému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu,
odhaleniu alebo použitiu vašich 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 zabránila
neautorizovaným zamestnancom Spoločnosti alebo externým partnerom prístup k údajom
Používateľov.

VI.

Po akú dobu uchováva Spoločnosť Vaše osobné údaje?

Pokiaľ to tak zákon inak nepopisuje, Vaše osobné údaje uchováme dovtedy, kým ich budeme
potrebovať.

VII.

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
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webových stránok tretích strán. Mali by ste byť opatrný a preštudovať si zásady ochrany osobných
údajov predtým, ako svoje údaje poskytnete webovým stránkam tretích osôb.

VIII. Modifikácie Zásad ochrany osobných údajov
Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať Zásady spracovania osobných údajov. Zmeny
vstúpia do platnosti dátumom ich zverejnenia na tejto webovej stránke.
Odporúčame, aby ste si pravidelni prezreli Zásady spracovania osobných údajov.

IX.

Práva a zodpovednosť Používateľa

Používateľ je oprávnený požiadať o zmenu, opravu a vymazanie svojich osobných údajov. Používateľ
môže hocikedy odvolať svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov bez udania dôvodu, úplne alebo
čiastočne na kontaktoch uvedených v X. bode. V závislosti od príslušných zákonov môžu vaše práva
zahŕňať prístup k vaším osobným údajom, uloženým a spravovaným Spoločnosťou, možnosť upraviť
a vymazať svoje osobné údaje, zadržanie vášho povolenia udeleného Spoločnosti na ukladanie vašich
osobných údajov, alebo vznesenie námietok k niektorým spôsobom spravovania údajov. Na
uplatnenie vyššie uvedených práv je potrebné predložiť žiadosť v písomnej podobe na kontaktnú
adresu Spoločnosti uvedenú nižšie.

X.

Kontaktné informácie Spoločnosti

Ak má Používateľ akékoľvek pripomienky alebo otázky o týchto Zásadách ochrany osobných údajov,
môže nás kontaktovať na nasledujúcich kontaktoch:
Oxytree Solutions s.r.o.
Poštová adresa: 945 01 Komárno, Špitálska 2905.
Pracovné dni medzi 8:00 a 16:30
Telefon: +36 70 411 0312
E-mail: oxytree@oxytree.com
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