
Spracovanie a ochrana osobných
údajov

V spoločnosti PPS design s. r. o., ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ppsdesign.sk pristupujeme k ochrane
osobných údajov vážne.

Vaše osobné údaje používame na účely spätného kontaktovania v rámci e-mailovej komunikácie pomocou formulárov na našej
webovej stránke. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Vaše osobné
údaje sprístupňujeme len tretím stranám, ktoré nám pomáhajú a sú nevyhnutné pri poskytovaní služieb.
S vaším súhlasom tiež používame súbory „cookies“ na účely týkajúce sa marketingu, výkonnosti a štatistiky.

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je
prevádzkovateľ webovej stránky www.ppsdesign.sk spoločnosť PPS design s.r.o., IČO: 50889371, so sídlom Zborov
nad Bystricou 249, 023 03 Zborov nad Bystricou (ďalej len: “my” alebo “prevádzkovateľ”).

2. Kontaktné údaje:

- adresa: Zborov nad Bystricou 249,02303 Zborov nad Bystricou

- email: info@ppsdesign.sk

- telefón: +421 908 910 502

3. Osobné údaje sú informácie na základe ktorých možno priamo alebo nepriamo zistiť vašu totožnosť (“osobné údaje”).
Obvykle ide o informácie ako vaše meno, e-mailová adresa no môžu to byť aj ďalšie informácie ako napríklad IP adresa
a pod..

II. Ako získavame osobnéúdaje

Vaše osobné údaje získavame priamo rôznymi spôsobmi, a to:

1. Vaše osobné údaje môžeme získať aj z iných zdrojov vrátane informácií z komerčne dostupných zdrojov, ako sú verejné
databázy a subjekty zhromažďujúce údaje a informácie od tretích strán. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje
získavali z iných zdrojov, informujte o svojich voľbách priamo príslušné zdroje.

2. Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám poskytovali služby, ako je vysvetlené nižšie. V niektorých prípadoch
spracúvame vaše osobné údaje, len ak nám na to dáte povolenie – napríklad vo väčšine prípadov, keď spracúvame vaše
osobné údaje na marketingové účely, používame súbory cookies alebo lokalizačné údaje alebo keď spracúvame vaše
citlivé osobné informácie. V ďalších prípadoch môžeme pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzať z iných
zákonných dôvodov, ako je plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo legitímne záujmy, napríklad predchádzanie
podvodom.

3. Keď nás kontaktujete na našej zákazníckej linke, prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom
sociálnych sietí.

4. Keď budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe vášho súhlasu, požiadame vás o výslovný súhlas, a to len na konkrétny účel. Ak
budeme vaše osobné údaje používať na účely, ktoré nie sú uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, požiadame vás o
poskytnutie dodatočného súhlasu.

III. Účely, pre ktoré získavame osobnéúdaje

1. Prezeranie našich webových stránok

Aké osobné údajemôžeme získavať?
Informácie o type prehliadača, ktorý používate počas návštevy našich webových stránok, vaša IP adresa a adresa vášho
zariadenia; hypertextové odkazy, na ktoré ste klikli; webové lokality, ktoré ste navštívili, kým ste sa dostali na naše webové
lokality; a informácie, ktoré získavajú súbory cookies alebo podobné prostriedky sledovania. Vaše používateľské meno,
profilová fotografia, pohlavie, siete a iné informácie, ktoré sa počas používania webových lokalít tretích strán rozhodnete
sprístupniť (sociálne siete).

Aký je účel spracovania?
Naša spoločnosť (a tretí poskytovatelia služieb konajúci v našom mene) používa na spracovanie údajov o tom, kedy
navštevujete naše webové lokality, súbory cookies a podobné technológie. Chceme vedieť, či ste nás navštívili už v minulosti a
čomu dávate prednosť, aby sme vám na našich webových lokalitách mohli poskytnúť efektívne informácie.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?
Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri odosielaní správy z kontaktného
formuláru. V niektorých prípadoch a vždy, keď to povoľuje zákon, budeme na základe vášho konania predpokladať, že so
súbormi cookies súhlasíte. Zoberte na vedomie, že musíme spracúvať určité základné údaje o prehliadaní, aby sme mohli zaistiť
najdôležitejšie funkcie webových lokalít, ako sú bezpečné prihlásenie alebo uloženie údajov. Svoje nastavenia týkajúce sa
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súborov cookies môžete kedykoľvek upraviť zmenou nastavení svojho prehliadača.

2. Odoslanie správy pomocou kontaktného formulára

Aké osobné údaje môžeme získavať?
Meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Aký je účel spracovania?
Osobné údaje spracúvame, aby sme vám poskytovali naše služby, ktoré od nás požadujete.
Aký je právny základ spracovania osobných údajov?
Tieto informácie sú nevyhnutné na účely spätného kontaktovania..

IV. Doba uchovávania údajov

1. Vaše osobné údaje uchovávame:
- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú

osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Pouplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme.

V.Príjemcovia osobných údajov (naši subdodávatelia)

1. Príjemcovia osobných údajov sú aj tretie osoby:

- zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním web stránky

- zaisťujúce marketingové služby

2. Nemáme v úmysle poskytnúť vaše osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právonaopravuosobnýchúdajovpodľačl. 16GDPR,poprípadeobmedzenie spracovaniapodľa čl. 18GDPR.
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

- právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

- právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na našu adresu alebo email uvedený v čl. I bod 2 týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené

vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobnýchúdajov

1. Prehlasujeme, že sme prijali všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu vašich osobných údajov.

2. Taktiež prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup len nami poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu
potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

2. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme príležitostne zmeniť zverejnením jej aktualizovanej verzie na tomto
mieste. Odporúčame vám, aby ste v záujme neustálej informovanosti toto miesto často navštevovali.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2021


	I.Základné ustanovenia
	II.Ako získavame osobné údaje
	III.Účely, pre ktoré získavame osobné údaje
	IV.Doba uchovávania údajov
	V.Príjemcovia osobných údajov (naši subdodávatelia)
	VI.Vaše práva
	VII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov
	VIII.Záverečné ustanovenia

