ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES NA DOMÉNE

Prevádzkovateľ:
Chemosvit Fibrochem s.r.o.
Štúrova 101
059 21 Svit
Slovensko
IČO 31736327
Email: info@fibrochem.sk

1 ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na našej doméne spracúvame vaše osobné údaje za účelom
•

Poskytnutia služieb spojených s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom rozsahu,

•

Meranie počtu návštev a zdrojov návštevnosti webovej stránky pre zlepšenie výkonu
stránky

•

Zobrazenia zacielenej reklamy na webovej stránke na základe identifikovania správania
návštevníka stránky a vyhľadávania v prostredí internetu, ako aj vyhodnocovanie
efektívnosti konkrétnych reklám a marketingových aktivít a sledovanie počtu
užívateľov, ktorých reklama a marketingové aktivity zaujali.

2 ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Legislatívny podklad spracovania osobných údajov pre účel poskytnutia služieb
spojených s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom rozsahu
Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 20169/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a o voľnom

pohybe

takýchto

údajov

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.2 Legislatívny podklad spracovania osobných údajov pre účely určenia počtu návštev
a zdrojov návštevnosti a zobrazenia cielenej reklamy na webovej stránke
Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 20169/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a o voľnom

pohybe

takýchto

údajov

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Udelený súhlas je nepodmienený a dobrovoľný. V prípade, ak ho dotknutá osoba neudelí,
môže naďalej navštevovať a používať webovú lokalitu, on-line služby a produkty stránky
v rozsahu, pokiaľ nie sú súbory cookies potrebné pre funkčnosť a prístupnosť webovej
lokality. V prípade, ak používateľ zakáže, alebo obmedzí používanie súborov cookies,
môže to mať dosah a dopad na funkčnosť a prístupnosť webovej lokality a služieb
prevádzkovateľa stránky, čo môže spôsobiť, že časť služieb, alebo aj všetky služby
nebudú funkčné úplne, alebo sa môže stať, že nebudú prístupné.
3 LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci účelov spracovania osobných údajov pre účel

poskytnutia služieb spojených

s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom rozsahu a spracovania osobných údajov pre
účely určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti a zobrazenia cielenej reklamy na webovej
stránke, sa spracovanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.
4 ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkou webovej lokality: Pri prístupe a používaní
stránok na webovej lokalite sa zbierajú osobné údaje, ktoré automaticky prehliadač užívateľa
prenáša na server poskytovateľa služieb webovej lokality. Tieto informácie sa bez zásahov
zaznamenávajú a uložia sa, pokiaľ nedôjde k ich automatickému vymazaniu. Ide o osobné
údaje: IP adresa používateľa, dátum a čas prístupu na webovú lokalitu, názov a URL prevzatého
súboru, webová lokalita, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúca na URL), využívaný
prehliadač používateľa, prípadne operačný systém a meno prevádzkovateľa prístupu na internet
(provider).
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Pre účely určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti a zobrazenia cielenej reklamy na
webovej stránke: sú uložené súbory cookies v prehliadači koncového zariadenia používateľa.
5 DOTKNUTÉ OSOBY
V rámci účelu spracovania osobných údajov pre účel

poskytnutia služieb spojených

s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom rozsahu a spracovania osobných údajov pre
účely určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti a zobrazenia cielenej reklamy na webovej
stránke sa za dotknutú osobu považujú používatelia webových stránok prevádzkovateľa.
6 LEHOTY ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci účelu poskytnutia služieb spojených s prevádzkou webovej stránky v nevyhnutnom
rozsahu sa dočasné súbory cookies automaticky zmažú po zatvorení webového prehliadača
a umožňujú tak uloženie niektorých informácií, ktoré slúžia na zjednodušenie vyhľadávania na
webových stránkach.
V rámci účelov spracovania osobných údajov pre účely určenia počtu návštev a zdrojov
návštevnosti a zobrazenia cielenej reklamy na webovej stránke trvalé cookies zostávajú uložené
v prehliadači vo vašom zariadení, do uplynutia ich platnosti (napríklad pár dní, týždňov,
mesiacov, avšak najviac po dobu 13 mesiacov), alebo pokiaľ ich manuálne nevymažete vy.
Každý návštevník webovej lokality môže vymazať súbory cookies bez ohľadu na to, či sú
trvalé, alebo dočasné, kedykoľvek.
7 OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA
Spracovanie uvedených osobných údajov je potrebné pre poskytnutie služieb spojených
s prevádzkovaním webovej stránky na zlepšenie a skvalitnenie obsahu webovej lokality a na
zabezpečenie bezpečného a riadneho fungovania systémov a postupov, ako oprávnený záujem
prevádzkovateľa.
8 POSTÚPENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prevádzkovateľ používa na svojej webovej lokalite služby tretích strán, ako sú napríklad
nástroje na meranie návštevnosti cez systém Google Analytics, Google Tag Manager, alebo
tlačidla na zdieľanie, či označenie obsahu „Páči sa mi“ v prostredí služieb sociálnych sietí, ako
je napr. Facebook. Prevádzkovateľ pre využívanie týchto analytických služieb implementuje na
svoju webovú lokalitu kódy tretích strán, ktoré pre zachovanie plnej funkčnosti môžu
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požadovať ukladanie súborov cookies. To má za následok prijatie cookies zo strany tretích
strán. V prípade súhlasu s využívaním súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán, teda
súbory cookies spojené s výkonom a cieľovým zameraním, môžu byť vaše údaje postúpené do
tretích krajín, v ktorých tieto tretie strany sídlia (napríklad USA).
9 TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa webovej lokality. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané
v oblastiach objektovej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovanej
ochrany informácií, administratívnej a personálnej bezpečnosti, ako aj ochrany citlivých
informácií, ktoré sú s presne definovanými povinnosťami a právomocami uvedené
v bezpečnostnej politike.
10 KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všetky zbierané osobné údaje prostredníctvom súborov cookies, majú charakter bežných
osobných údajov.
11 ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12

AUTOMATIZOVANÉ

INDIVIDUÁLNE

ROZHODOVANIE

ALEBO

PROFILOVANIE
Pri spracovaní osobných údajov zozbieraných prostredníctvom súborov cookies nedochádza
k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, ani k profilovaniu.
13 TRETIE STRANY
Tretie strany ako iný oprávnený subjekt sú charakterizované legislatívnym rámcom v súlade
s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 20169/679
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679),

ktorým

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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14 PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemca osobných údajov Google je charakterizovaný legislatívnym rámcom v súlade
s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 20169/679
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679),

ktorým

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
15 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa webovej lokality požadovať prístup k osobným
údajom, ktoré o nej prevádzkovateľ webovej lokality spracúva. Rovnako má dotknutá osoba
právo požadovať od prevádzkovateľa webovej lokality vymazanie, alebo obmedzenie
spracovania osobných údajov. Taktiež má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu
osobných údajov a má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prostredí
Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania
žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.. V prípade spracovania osobných údajov na
základe udeleného súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas
so spracovaním osobných údajov odvolať, alebo zmeniť. Odvolanie súhlasu dotknutou osobou
nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktorý bol založený na udelenom
súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo uplatniť si svoje práva prostredníctvom
zaslania emailu, alebo na adrese prevádzkovateľa webovej lokality. Kontaktné informácie
prevádzkovateľa webovej lokality je možné nájsť v úvode tohto dokumentu.
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