Ochrana osobných údajov
Tieto predpisy sú platné od 01. 01. 2019

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá prijaté
spoločnosťou:
TEK Holding sro so sídlom v Bratislave, Jána Smreka 16, 841 08. zapísaná v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava I., oddiel SRO, vložka číslo 116993/B,
IČO: 50700057
DIČ: 2120427287
EU VAT #: SK2120427287
je zodpovedná pre spracovanie osobných údajov zozbieraných od používateľov
www.dovezto.sk (ďalej len "webová stránka").
Pravidlá ochrany osobných údajov boli vyvinuté tak, aby sa starali o práva návštevníkov
webových stránok v podnikových doménach a využívali služby ponúkané prostredníctvom
webových stránok.

Politika OOÚ je v súlade s informačnou povinnosťou vyplývajúcou z
článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých
zákonov voľný pohyb takýchto údajov a zrušuje smernicu 95/46 / ES (nariadenie o všeobecnej
ochrane údajov) (Ú. v. ES L 119, 4. 5. 2016, s. 1) (ďalej len "GDPR").

Osobné údaje
1. Osobné údaje - podľa článku 4 ods. 1 GDPR znamená akékoľvek informácie týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutej osoby"). Identifikovateľná
fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo najmä odkazom
na identifikátor, ako je názov, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo
jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobný správca údajov

2. Riaditeľom osobných údajov používateľov webovej stránky je:
TEK Holding sro so sídlom v Bratislave, Jána Smreka 16, 841 08. zapísaná v obchodnom
registri okresného súdu Bratislava I., oddiel SRO, vložka číslo 116993/B
IČO: 50700057
DIČ: 2120427287
EU VAT #: SK2120427287
Poštová adresa je:
DovezTo.sk, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO.
Telefón: 421 908 755 525
Mail: info@dovezto.sk
The jedinca zodpovedné za ochranu osobných údajov a ochranu údajov je:
Jan Široký, telefón: +421 908 755 525
Mail: jan@dovezto.sk

Basis, účel a rozsah spracovania
3. Prevádzkovateľ údajov vyhlasuje, že osobné údaje používateľov sú spracované v súlade s:
(§ 6 ods. 1b)), tj spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba
účastníkom podniknúť kroky na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; alebo
(článok 6 ods. 1a), tj dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na
marketingové účely.
4. Prevádzkovateľ údajov spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy (poskytovanie
služieb odbornej prípravy v rámci webových seminárov) alebo na účely uvedené v súhlase.
Riadiaci orgán spracúva osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na tieto účely a na dobu
potrebnú na plnenie zmluvy alebo dovtedy, kým používateľ internetovej stránky zruší svoj
súhlas.
5. Nasledujúce osobné údaje používateľov webových stránok sa zhromažďujú na webových
stránkach kontrolóra na adrese dovezto.sk:
- úplné meno;

- Emailová adresa;
- Telefónne číslo
- Adresa
6. Prijímateľmi (spracovateľmi) osobných údajov je: Subjekt poskytujúci služby údržby pre
dovezto.sk ako aj subjekty poskytujúce služby IT pre TEK Holding s.r.o. vrátane subjektov, ktoré
nemajú sídlo v Európskom hospodárskom priestore. Výmena osobných údajov s týmito
subjektmi, ktoré sa riadia dohodou o spracovaní údajov. Taktiež dopravné spoločnosti a
internetoví predajcovia získajú vopred odsúhlasené užívateľove osobné údaje, pre potreby
odoslania zakúpeného balíka užívateľovi, resp. zákazníkovi.
7. Osobné údaje používateľov webovej stránky nie sú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou
prípadov, keď je poskytnutie prístupu k takýmto údajom vyplýva z platných právnych predpisov,
podľa ktorých je prevádzkovateľ osobných údajov povinný preniesť údaje na oprávnené
subjekty.
8. Kontrolór zhromažďuje denníky webových stránok, a to bez toho, aby ich vzťahoval k
osobným údajom akýmkoľvek spôsobom. Na základe súborov denníka sa môžu štatistické
informácie generovať na účely správy. Kolektívne zhrnutia vo forme takýchto štatistických
informácií nesmú obsahovať žiadne charakteristiky identifikujúce návštevníkov webových
stránok.

Práva používateľov. Právo na prístup
V súlade s článkami 15 - 22 GDPR majú všetci užívatelia tieto práva:
1. Právo na prístup (článok 15 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či je alebo nie je osobný
údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú, a ak je to tak, prístup k osobným údajom. V súlade s
článkom 15 prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracovania.
2. Právo na opravu (článok 16 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať bez zbytočného odkladu od kontrolóra opravu nepresných
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
3. Právo na vymazanie ("právo na zabudnutie") (článok 17 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho
týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ má povinnosť vymazať osobné údaje bez
zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
b) dotknutá osoba odoberie súhlas, na ktorom sa zakladá spracovanie,
c) dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 a neexistujú prevažujúce
legitímne dôvody na spracovanie.
4. Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje
jedno z nasledujúcich ustanovení:
a) presnosť osobných údajov spochybňuje dotknutá osoba až do ich opravy,
b) subjekt údajov vzniesol námietku voči spracovanie podľa článku 21 ods. 1 až do overenia, či
legitímne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad právami subjektu údajov.
c) spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba sa postaví proti vymazaniu osobných údajov a
namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania.
5. Právo na prenos údajov (článok 19 GDPR)
6. Právo na námietku
Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ ide o takýto
marketing, ktorý zahŕňa profilovanie v rozsahu, na takýto priamy marketing.
7. Užívatelia môžu uplatniť svoje práva formou zaslania príslušnej žiadosti na adresu
info@dovezto.sk. Ak chcete umožniť správnu identifikáciu, žiadosť by sa mala odoslať z
e-mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii. Jedná sa o implementáciu článku 12 ods. 6
GDPR. Žiadosť môže byť zaslaná aj poštou - používateľ by mal zaslať doporučený list so
žiadosťou na poštovú adresu spoločnosti riadenej kontrolórom.
8. V súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ odpovie žiadajúcemu užívateľovi do
jedného mesiaca a uvedie vykonané kroky. Ak sa takéto kroky neuskutočnia, kontrolór o tom
informuje žiadateľa.
9. Činnosť kontrolóra podlieha sťažnosti podanej dozornému orgánu.

Bezpečnostné opatrenia

Webová lokalita je vybavená bezpečnostnými opatreniami na ochranu osobných údajov, ktoré
riadi kontrolór, pred stratou, nesprávnym použitím a úpravami. Kontrolór má príslušnú
dokumentáciu a zaviedol príslušné postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti.
Kontrolór zabezpečí, aby boli všetky zverejnené informácie chránené v súlade s platnými
právnymi predpismi a normami ochrany bezpečnosti, najmä:
a) osobné údaje získané kontrolórom môžu byť v súlade s článkom 29 GDPR priamo prístupné
iba oprávneným zamestnancom alebo obchodných partnerov kontrolóra údajov a oprávnených
osôb spravujúcich webovú stránku, ktorí majú príslušné oprávnenia.
b) Kontrolór vyhlasuje, že v súlade s článkom 28 GDPR, ak je poskytovanie služieb v mene
kontrolóra vykonávané inými subjektmi, je prevádzkovateľ povinný kontrolór zabezpečiť
primerane vysoké štandardy ochrany osobných údajov ktoré sa majú spracovať, uzavrieť
príslušné dohody o spracovaní, ktoré potvrdzujú, že partneri uplatňujú normy a že súlad
subjektov s týmito normami podlieha kontrole.
c) Za účelom zabezpečenia riadnej ochrany poskytovaných služieb elektronicky prevádzkuje
webový kontrolór vysokú úroveň bezpečnostných opatrení vrátane kryptografickej ochrany
prenosu osobných údajov (protokol SSL) v súlade s oddielom C nariadenia Ministerstva vnútra
a správy o zaznamenávaní spracúvania osobných údajov, ako aj o technických a organizačných
podmienkach, ktoré musia spĺňať informačné zariadenia a systémy používané na spracovanie
osobných údajov z 29. apríla 2004 (vestník č. 100, bod 1024).
d) Vzhľadom na verejnú povahu internetu môže využívanie služieb poskytovaných elektronicky
zahŕňať riziká, bez ohľadu na to, či správca údajov vykoná náležitú starostlivosť.

Cookies. Odkaz na iné webové stránky
Určité oblasti a funkcie webových stránok môžu používať súbory cookie, tj textové súbory
uložené na počítači používateľa, aby identifikovali používateľa spôsobom, ktorý je potrebný na
vykonanie určitých operácií. Súbory cookie sa okrem iného používajú na ukladanie údajov
potrebných na prihlasovanie používateľov. Súbory cookie môžu byť použité za predpokladu, že
sú prijaté prehliadačom a nie sú vymazané z disku.

Súbory cookie:
1. Webová lokalita používa súbory cookie "relácie" (uložené dovtedy, kým používateľ opustí
webové stránky alebo zatvorí prehliadač) a trvalé súbory cookie (uložené v počítači používateľa
na určité obdobie).

2. Používatelia webových stránok môžu upraviť príslušné nastavenia. Prehliadač umožňuje
mazanie a blokovanie súborov. Podrobné informácie nájdete v sekcii Pomocník alebo v
dokumentácii prehliadača.
3. Ak sú cookies zakázané, niektoré funkcie webovej stránky budú zvyčajne obmedzené alebo
zablokované.

Súbory cookie tretích strán:
1. Webové stránky dovezto.sk používajú súbory cookie tretej strany - Google Analytics - ďalšie
informácie nájdete na:adresegoogle.com/analytics/learn/privacy.html
2. Webové stránky dovezto.sk používajú súbory cookie tretia strana - Mouseflow - ďalšie
informácie nájdete na stránke: mouseflow.com/privacy/
3. Webové stránky dovezto.sk používajú súbory cookie tretej strany - FreshChat - ďalšie
informácie nájdete na: adresefreshworks.com/privacy
4. Cookies používané webovými stránkami dovezto.sk neuchovávajú osobné údaje.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov
1. Kontrolór webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť vyššie uvedené zásady
ochrany osobných údajov v ľubovoľnom čase a na mieste, zatiaľ čo kontrolór sa zaväzuje
bezodkladne zverejniť nové zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach webovej
stránky a oznámiť všetkým registrovaným používateľom ,
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, odoberať alebo upravovať funkcie
alebo vlastnosti webových stránok webových stránok a prerušiť svoju činnosť, preniesť práva na
webovú stránku a vykonávať akékoľvek právne operácie povolené príslušným zákonom.

