Zásady spracúvania osobných údajov
I.
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, nasledovné informácie:
II.
Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Obchodné meno:
Uniterm-team, spol. s r.o.
Sídlo:
Dlhá 75, Žilina – Bytčica 010 09, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 3883/L
IČO:
31614591
DIČ:
2020476315
IČ DPH:
SK2020476315 podľa §4
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
III.
Spracúvané osobné údaje:
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska,
emailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu.
IV.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
uniterm@uniterm.sk
V. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:





spracovanie účtovných dokladov
evidencia zmlúv a klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv a poskytovanie
služieb
archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
marketingové aktivity prevádzkovateľa

VI. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:
Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od
konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so
spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, splnenie
zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.
VII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:
štatutárne
orgány
alebo
členovia
štatutárnych
orgánov
Prevádzkovateľa
zamestnanci Prevádzkovateľa. Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné
v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených
prípadoch.
VIII. Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:
Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje do tretej krajiny.
IX. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na
ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

X.

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné
údaje:

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej
osoby je potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo poskytnutie služieb a na ich
plnenie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná
poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom
neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním
osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť a splniť kúpnu zmluvu
alebo poskytnúť služby.
XI. Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
Neuplatňuje sa. – Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov
Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť
informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o
automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre
Dotknutú osobu.
XII. Záverečné ustanovenia
Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť
Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné
obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového obchodu sú zverejnené
na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením
na web stránke poskytovateľa dňa 1.5.2020.

Cookie
1. Čo je „cookie" / sú súbory “cookie” ?
Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle navštívená webová stránka do Vášho
zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento
súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše
zariadenie informáciu nášmu serveru. Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť,
či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem.
2. Prečo používame cookies?
Väčšina internetových stránok, vrátane týchto, využíva cookies. Účelom cookies je
zjednodušiť a spríjemniť Vám používanie našich webových stránok. Poskytnutím súhlasu
tak vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.
3. Spracúvanie cookies
Súbory cookies môžete slobodne kedykoľvek vymazať, alebo vopred nastaviť Váš
internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás
upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie.
4. Aké druhy cookies využívame
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.
(Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google
Analytics je využívaná na poskytovanie informácií o návštevnosti našej stránky a za
účelom zlepšovania užívateľskej skúsenosti.

