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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.nadacia.giacomini.sk. Určujeme ako budú vaše
osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Kontaktné informácie:
GIACOMINI NADÁCIA
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO: 42349265, DIČ: 2120003314
Email: nadacia@giacomini.sk

B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb
(bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich
v súlade s platnými právnymi predpismi.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti Giacomini Slovakia s.r.o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na
používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo
právneho zástupcu.

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky
Spracovávané osobné údaje:
•
•
•
•

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných platených
službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.
Zasielanie emailov o novinkách
Informácie o novinkách v obore, nových článkoch, alebo akciách a súťažiach na našich stránkach Vám budeme zasielať výhradne iba
na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý Vám pošleme na
Váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí Vám. Tento súhlas je
dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.
Štatistické údaje prezeranosti stránok
Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje
anonymizované.

D. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie
osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených
serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú
sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

E. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov. Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od
vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov.

F. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby). Ak prejavíte záujem o
naše produkty a služby na základe zmluvy, spracovávame Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode A pre účel
plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou
poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše
osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.
Pre marketingové účely (na základe Vášho súhlasu). Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe Vášho
súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie informácií o novinkách, alebo pozvánok na výstavy poskytujeme Vám možnosť
vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho spracovávame Vaše osobné údaje (email) do odvolania
súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek
informačného emailu. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.
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G. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:
•
•
•
•
•
•
•

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
práva na opravu
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť údajov
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy nadacia@giacomini.sk
alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil
zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice. Upozorňujeme vás, že Vaše právo na zmazanie údajov
môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy,
orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.
Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Každý internetový užívateľ by si mal byť
vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

POUŽÍVANIE COOKIES
Čo sú cookies súbory

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do Vášho internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Sú uložené buď
prechodne v operačnej pamäti Vášho zariadenia, ktoré používate na prezeranie webových stránok (cookies relácie) alebo trvalo na
pevnom disku (trvalé cookies). Webovým stránkam cookie súbory umožňujú si zapamätať informácie o Vašej návšteve - napr.
preferovaný jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie bez
zbytočného zdržiavania a efektívnejšie.

Čo sú cookies súbory

Na našich stránkach využívame funkčné cookies, analytické cookies, cookies pre zlepšenie výkonu webu a marketingové cookies.
1. Funkčné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú zabezpečiť základnú funkčnosť našich webových stránok.
2. Analytické cookies používame pre účely zlepšenia našich webových stránok. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci
používajú naše stránky. Využívame systém Google Analytics s prepojením na Search Console. Prostredníctvom týchto
nástrojov sledujeme aktivity návštevníkov našich webových stránok , ich základné demograﬁcké údaje bez ukladania
osobných údajov. Údaje, ktoré zbierame sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.
3. Cookies pre zlepšenie výkonu zrýchľujú spracovanie Vašich požiadaviek na náš web a umožňujú si zapamätať Vaše
predvoľby na stránkach.
4. Marketingové cookies na stránkach využívame pre účely výkonu sociálnych sietí a reklamy. Vďaka nim sa môžete pripojiť
na sociálne siete a používať ich funkcie – napr. jednoducho zdieľať obsah z našich stránok.
5. Reklamné súbory cookies (cookies tretích strán – Facebook, Google) zhromažďujú informácie pre lepšie prispôsobenie
zobrazovanej reklamy tzv. remarketing.
Pre marketingové účely využívame remarketingové kódy Google AdWords a Facebook pixel. Údaje, ktoré sa takto zbierajú sú
anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe.

Vypnutie prispôsobenia reklám v Google účte

Ak nesúhlasíte so zbieraním štatistických údajov pre marketing cez remarketingový kód Google AdWords, môžete si zbieranie údajov
vypnúť v nastaveniach svojho užívateľského Google účtu, v časti Osobné informácie a súkromie – Nastavenie reklám – Prispôsobenie
reklám.

Vypnutie prispôsobenia reklám v Google účte

Ak nesúhlasíte so zbieraním štatistických údajov pre marketing cez Facebook pixel, môžete si zbieranie údajov vypnúť v nastaveniach
svojho užívateľského Facebook účtu v časti Nastavenia reklám.
Upozorňujeme, že vypnutím prispôsobenia reklám si užívateľ reklamy nevypne, len sa nebudú prispôsobovať jeho aktivitám na
internete.

Vypnutie prispôsobenia reklám v Google účte

Hlavným účelom cookies je predovšetkým poskytnúť Vám komfortné prehliadanie stránok na internete. Väčšina prehliadačov je
štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Môžete však svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo vyžadoval
dopredu povolenie o ich prijatí. Každý prehliadač je trochu iný a tak sa prosím pozrite do menu Pomocník /Nápoveda vo Vašom prehliadači, aby ste zistili, ako správne nastaviť používanie cookies. Prosím, buďte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy
schopní prezerať si určité časti stránok, prípadne niektoré naše služby pri vypnutých cookies nebudú fungovať správne.

