Adatvédelmi irányelvek
Utolsó frissítés: 2018. május 1.
Köszönjük, hogy a Martfeszt közösségéhez szeretne tartozni („Társaság”, „mi”,
„velünk”, „általunk”). Eltökélt szándékunk az Ön személyes adatainak és
magánélethez fűződő jogának védelme. Amennyiben kérdése vagy fenntartása van
az irányelveinkkel vagy a személyes adataival kapcsolatos gyakorlatunkkal
kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@martfeszt.sk címen.
A martfeszt.sk weboldalra történő látogatáskor és a szolgáltatásaink
igénybevételekor személyes adatait bízza ránk. Nagyon komolyan vesszük az
emberek magánéletét. Jelen adatvédelmi szabályzatban írjuk le az
adatvédelemmel kapcsolatos elveinket. Megkíséreljük a lehető legérthetőbb
formában átadni, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat fel és
hogy Önnek ezzel kapcsolatban milyen jogai vannak. Kérjük, szánjon rá időt, és
olvassa el figyelmesen, mivel fontos dologról van szó. Amennyiben jelen irányelvek
Ön számára elfogadhatatlan rendelkezést tartalmaznak, kérjük, ne vegye igénybe a
Weboldalainkat és szolgáltatásainkat.
Jelen adatvédelmi irányelvek hatálya alá tartozik a weboldalon (pl. martfeszt.sk),
a kapcsolódó szolgáltatásokon, értékesítésen, marketingen vagy rendezvényeken
(jelen irányelvekben együtt „Oldalakként” hivatkozunk ezekre) keresztül gyűjtött
valamennyi információ és adat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Adatvédelmi Irányelveket, mivel ez segíti
Önt abban, hogy tájékozott döntéseket hozzon személyes adatainak velünk
történő megosztásával kapcsolatban.
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1. Milyen adatokat gyűjtünk?
Automatikusan gyűjtött adatok
Röviden: Bizonyos adatokat — mint pl. az IP címet és/vagy böngésző- és
készülékadatokat — automatikusan lementünk, amikor az Oldalainkra látogat.

Automatikusan mentésre kerülnek bizonyos adatok, amikor meglátogatja vagy
használja az Oldalakat. Ezek az adatok nem árulják el az Ön konkrét identitását
(pl. a nevét vagy elérhetőségeit), de magukban foglalhatják a készülékről illetve a
használatról szóló adatokat pl. az IP címét, böngésző- és készülékadatait, operációs
rendszert, nyelvi beállításait, az Ön által használt hivatkozás elhelyezésének
címét, készülék nevét, az országot, helyszínt, az arról szóló adatokat, hogy hogyan
és mikor használja az Oldalakat és egyéb technikai információt. Ezekre az adatokra
elsősorban az Oldalaink biztonságának és működésének fenntartása végett és belső
elemzések és kimutatások céljából van szükségünk.
Mint ahogy általában sok vállalkozás, úgy mi is sütik és hasonló technológiák
segítségével gyűjtünk adatokat.
Más forrásból gyűjtött adatok
Röviden: Bizonyos esetekben, korlátozott terjedelemben gyűjtünk adatokat
nyilvános adatbázisokból, marketing partnerektől és egyéb külső forrásokból.
Bizonyos esetekben adatok juthatnak hozzánk Önnel kapcsolatban más forrásból is,
mint pl. nyilvános adatbázisok, közös marketing partnerek és egyéb harmadik
felek. Példák az egyéb forrásból beszerzett adatokra: közösségi média profil
információk; marketing ajánlatok és keresési eredmények valamint linkek, fizetett
listázást (pl. a szpozorált linkek / fizetett hirdetések).

2. Hogyan használjuk fel az adatait?
Röviden: Az Ön adatai feldolgozásának célja legitim üzleti érdeken, az Önnel
kötött szerződés teljesítésén, törvényi kötelezettségek teljesítésén és/vagy az Ön
hozzájárulásán alapszik.
Az Oldalaink segítségével gyűjtött személyes adatokat több, alább leírt üzleti célra
használjuk fel. Ezen célokból az Ön személyes adatait a legitim üzleti érdekeinkre
támaszkodva („Üzleti Érdek”), Önnel való szerződéskötés vagy szerződésteljesítés
érdekében („Szerződéses Alapon”), az Ön hozzájárulásával („Hozzájárulás
Alapján”) és/vagy törvényi kötelezettség teljesítése végett („Jogi Okokból”)
dolgozzuk fel. A feldolgozás általunk hivatkozott konkrét jogalapját lejjebb, az
egyes célok mellett tüntetjük fel.
Az általunk gyűjtött és befogadott adatokat felhasználjuk arra, hogy:
• Önnek adminisztratív információkat küldjünk. Bizonyos esetekben felhasználjuk a
személyes adatait arra, hogy Önnek információt küldjünk termékekről,
szolgáltatásokról és új funkcionalitásról és/vagy a szerződéses feltételeink és
szabályzataink változásáról.
• az Ön rendeléseit teljesítsük és nyilvántartsuk. Bizonyos esetekben felhasználjuk
az adatait az Ön rendeléseinek teljesítésére, továbbá a rendeléseinek,
fizetéseinek, visszáruinak és cseréinek nyilvántartására.

3. Hozzáfér-e majd az adataihoz más valaki is?
Röviden: Csak az Ön hozzájárulásával adunk ki adatokat, és akkor, ha erre törvényi
kötelezettség teljesítése, az Ön jogainak a védelme vagy üzleti kötelezettségek
teljesítése végett szükség van.
Bizonyos esetekben kiadunk harmadik félnek adatokat az alábbi jogalapokon:
- Hozzájárulás: Feldolgozzuk az adatait, ha Ön az adott konkrét célra történő
adatkezeléshez hozzájárulását adta nekünk.
- Legitim Érdek: Bizonyos esetekben, ésszerű keretek között feldolgozzuk az
adatait, ha erre legitim üzleti érdekeink eléréséhez szükség van.
- Szerződés Teljesítése: Ha érvényes szerződésünk van Önnel, akkor a személyes
adatait a szerződés teljesítése érdekében feldolgozzuk.
- Jogi Kötelezettség: Kiadjuk az adatait, ha erre a hatályos törvények alapján
kötelesek vagyunk, állami szervek kérésére, bírósági eljárás céljaira, bírói
határozat alapján vagy jogi eljárás keretében, például bírósági határozatra vagy
idézésre válaszul (beleértve: a közhatalmi szervek nemzetbiztonsági vagy
bűnüldözési célú megkeresésére).
- Létfontosságú Érdekek: Kiadjuk az adatait olyan esetben, ha álláspontunk szerint
erre szükség van a szabályzataink megsértése, csalás gyanúja, bárkinek a
személyes biztonságának veszélyeztetése illetve jogellenes tevékenység
felderítése, ezek megelőzése illetve az azokkal kapcsolatos intézkedés végett,
továbbá minket érintő bírósági eljárásban bizonyítékként.
Konkrétabban, szükséges lehet az Ön személyes adatainak a kezelése a következő
helyzetekben:
- Beszállítók, Tanácsadók és Egyéb Harmadik Fél Szolgáltatók. Kiadjuk az adatait
a számunkra vagy a mi nevünkben teljesítő harmadik fél beszállítóknak,
szolgáltatóknak illetve alvállalkozóknak, ha az általuk végzett munkához szükség
van az érintett adatokhoz való hozzáférésre. Néhány példa: fizetésfeldolgozás,
adatelemzés, emailkézbesítés, hosting szolgáltatás, ügyfél- és marketingszolgálat.
Bizonyos esetekben lehetővé tesszük harmadik feleknek, hogy olyan nyomon követő
technológiákat telepítsenek az Oldalakra, amelyek lehetővé teszik majd nekik
adatok gyűjtését arról, ahogy Ön az idők folyamán érintkezik az Oldalakkal. Ezek
az adatok aztán felhasználhatóak lesznek egyebek mellett adatok elemzésére és
nyomon követésére, bizonyos tartalmak népszerűségének megállapítására és az
online aktivitás jobb megértésére. Ha ez nincs kifejezetten leírva jelen
Irányelvekben, akkor nem adjuk ki, adjuk el, sem nem kereskedünk az Ön adataival
harmadik felek irányába azok promóciós céljai végett.
- Vállalkozás Eladása. Bizonyos esetekben kiadjuk illetve továbbítjuk adatait
fúzióval, vállalati eszközök eladásával, finanszírozással, illetve a vállalkozásunk
egésze vagy része felvásárlásával kapcsolatban, illetve az ilyenről szóló tárgyalás
során.

4. Ki fér majd még hozzá az adataihoz?
Röviden: Adatokat csak a következő harmadik feleknek adunk ki.
Az adatait csak a következő harmadik feleknek adjuk ki, illetve csak számukra
tesszük elérhetővé. A feleket csoportokba soroltuk, hogy könnyen megérthesse az

adatgyűjtés és az adatkezelési gyakorlat célját. Ha az adatait az Ön hozzájárulása
alapján kezeltük, és ezt a hozzájárulást vissza szeretné vonni, kérjük, lépjen
velünk kapcsolatba.
- Web and Mobile Analytics Google Analytics

5. Használunk-e sütiket és egyéb nyomonkövetési technológiákat?
Röviden: Bizonyos esetekben sütiket és egyéb nyomon követő technológiát
használunk az adatainak a gyűjtésére és tárolására. Bizonyos esetekben sütiket és
hasonló nyomonkövető technológiákat (web beacon-ök vagy pixelek) használunk az
adatokhoz való hozzáférésre illetve adattárolásra. Konkrét információt arról, ahogy
az ilyen technológiákat használjuk, és hogy hogyan tud elutasítani bizonyos sütiket,
a Süti Házirendünkben találhat.

6. Milyen hosszú ideig tároljuk az adatait?
Röviden: Adatait ettől eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában addig tároljuk,
ameddig erre szükség van a jelen adatvédelmi irányelvekben leírt célok eléréséhez.
Adatait csak addig tartjuk meg, ameddig szükséges a jelen adatvédelmi
irányelvekben leírt célok eléréséhez, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb
időszakot ír elő vagy enged meg (pl. adóügyi, számviteli vagy egyéb jogi
kötelezettség). Jelen irányelvekben leírt egyik cél sem követeli majd meg, hogy
személyes adatait 1 évnél tovább tároljuk.
Amennyiben folytatólagos legitim üzleti érdekeink megkívánják adatainak
adatkezelését, akkor azt vagy törölni vagy anonimizálni fogjuk, vagy, ha ez nem
lehetséges (például annak okán, hogy személyes adata az adatbázisunk biztonsági
másolatában is szerepel), akkor biztonságos helyen tároljuk majd a személyes
adatokat és megakadályozzuk azok bármely további feldolgozását, egészen addig,
amíg azok törlése nem válik lehetségessé.

7. Mit teszünk az adatai biztonságának érdekében?
Röviden: Az Ön személyes adatait szervezeti és műszaki intézkedések rendszere
útján kívánjuk megvédeni.
Az általunk életbe léptetett szervezeti és műszaki jellegű biztonsági intézkedések
az általunk kezelt valamennyi adat biztonságát szavatolni hivatottak. Viszont
kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy azt nem tudjuk garantálni, hogy az internet
maga 100%-ig biztonságos. Azzal együtt, hogy mindent megteszünk a személyes
adatok védelme érdekében, a személyes adatoknak az Oldalakra történő küldése és
az onnan történő fogadása jelentette kockázatot Ön viseli. Kérjük, csak biztonságos
környezetből vegye igénybe a szolgáltatásokat.

8. Gyűjtünk adatokat gyermek- és/vagy fiatalkorúaktól?
Röviden: Nem tudunk arról, hogy 13 évet nem betöltött személyek adatait
gyűjtenénk vagy ilyen személyeknek hirdetnénk.

Nem tudunk arról, hogy 13 évet nem betöltött személyektől kérnénk be adatokat
vagy ilyen személyeknek hirdetnénk. Az Oldalak igénybe vételével Ön nyilatkozik
arról, hogy legalább 13 éves, illetve hogy ilyen gyermekkorú szülője vagy törvényes
képviselője és hozzájárul ahhoz, hogy érintett gyermekkorú igénybe vegye az
Oldalakat. Ha tudomásunkra jut, hogy 18 évet be nem töltött felhasználók adatait
is begyűjtöttük, akkor deaktiváljuk a felhasználói fiókot és ésszerű intézkedést
foganatosítunk annak érdekében, hogy azonnal töröljük az ilyen adatokat az
adatbázisunkból. Ha Önnek tudomására jut arról, hogy 13 év alatti gyermekek
adatait tároljuk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a gdpr@browsum.com címen.

9. Milyen adatvédelemmel összefüggő jogokkal rendelkezik?
Röviden: Bizonyos régiókban, mint amilyen például az Európai Gazdasági Térség,
adottak bizonyos jogok, amelyek az érintettnek nagyobb hozzáférést illetve
irányítást tesznek lehetővé a személyes adatok tekintetében. Felülvizsgálhatja,
módosíthatja illetve megszüntetheti a fiókját bármikor.
Bizonyos régiókban (pl. az Európai Gazdasági Térség) a hatályos adatvédelmi
jogszabályok értelmében adottak bizonyos jogok. Ezen jogok magukban
foglalhatják a következőket: (i) a személyes adatokhoz való hozzáféréshez illetve
azok egy példányához való jog, (ii) a helyesbítés illetve törlés kérelmezésének
joga; (iii) az adatkezelés korlátozásához való jog és (iv) a megfelelő esetekben az
adathordozhatósághoz való jog. Bizonyos körülmények között joga lehet ahhoz is,
hogy tiltakozzon a személyes adatai adatkezelése ellen. Ilyen kérés esetén kérjük,
vegye igénybe az alább felsorolt elérhetőségeinket. Megvizsgáljuk a kérését, és
intézkedünk az alapján a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
Ha az érintettként adott hozzájárulására támaszkodva kezeljük a személyes
adatait, akkor joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. Kérjük, e
tekintetben vegye figyelembe azt is, hogy a hozzájárulás visszavonása nincs
hatással a visszavonást megelőző adatkezelés törvényességére.
Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben lakik, és úgy gondolja, jogellenesen
kezeljük az Ön személyes adatait, úgyszintén joga van a helyi adatvédelmi
felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Az említett hatóságok elérhetőségeit
megtalálja itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

10. A Do Not Track funkciók beállítása
A legtöbb webböngésző, néhány operációs rendszer és mobil applikáció tartalmaz
Do Not Track (DNT, „ne kövess”) funkciót vagy beállítást, amelyet aktiválva
jelezheti kérését, hogy az online böngészéséről szóló adatait ne figyeljék és
gyűjtsék. A DNT jelzések felismerése és implementációja területén nincs
egységesen elfogadott technológiai szabvány. Emiatt jelenleg nem reagálunk a
böngészői DNT jelzésekre, sem egyéb, online nyomon követés mellőzésére irányuló
igényét automatikusan közlő mechanizmusra. Amennyiben az online nyomon
követés terén ránk nézve kötelező szabvány elfogadásra kerül a jövőben, az adott
gyakorlatról jelen Adatvédelmi Irányelvek átdolgozott változatában tájékoztatunk
majd.

11. Várhatók változások az adatvédelmi szabályzatban?
Röviden: Igen, jelen szabályzatot szükség szerint módosítjuk a vonatkozó
jogszabályokkal való összhang fenntartása érdekében.
Jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre módosítjuk. A módosítást egy frissebb
„Utolsó módosítás” dátum jelzi majd; a módosított változat hatályba lép azonnal,
amint elérhető. Amennyiben lényeges változtatást eszközlünk jelen Adatvédelmi
Irányelveken, bizonyos esetekben külön tájékoztatunk is majd erről, vagy egy jól
látható helyen elhelyezett figyelmeztetés, vagy Önnek küldött közvetlen üzenet
útján. Arra buzdítunk mindenkit, hogy gyakran tekintse át jelen Adatvédelmi
Irányelveket, és így tájékozott legyen arról, milyen módon védjük az adatait.

12. Hogyan léphet velünk kapcsolatba jelen szabályzattal
kapcsolatban?
Ha kérdése vagy megjegyzése lenne jelen szabályzattal kapcsolatban, kapcsolatba léphet az
adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO), Valent Ákossal, emailben a gdpr@browsum.com címen
vagy postai úton a következő címen:
Browsum s.r.o.
Valent Ákos
Mala nad Hronom 56
Mala nad Hronom,
94365 Szlovákia

Zásady ochrany osobných údajov
Posledné aktualizovanie: 1. máj 2018
Ďakujeme, že ste prejavili záujem byť členom našej komunity Martfeszt („naša
spoločnosť“, „my“, „náš“ a pod.) Sme odhodlaný chrániť Vaše osobné údaje a
právo na súkromie. Ak máte otázky resp. výhrady v súvislosti s našou politikou
alebo praxou v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosím kontaktujte nás na
adrese info@martfeszt.sk.
Keď navštívite webovú stránku martfeszt.sk a využijete naše služby, poskytujete
nám svoje osobné údaje. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto dokumente
vysvetľujeme svoju politiku ochrany súkromia. Posnažíme sa Vám vysvetliť
najjasnejším možným spôsobom, aké informácie a údaje zbierame, ako ich
používame a aké práva v súvislosti s tým máte. Dúfame, že si nájdete trošku času
na jeho preštudovanie, lebo je to dôležité. Ak nájdete v týchto zásadách ochrany
osobných údajov také ustanovenie, s ktorým nesúhlasíte, prosím ďalej nevyužívajte
naše stránky a služby.
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej „zásady OOÚ“ resp. len „zásady“)
platia pre všetky informácie a údaje zbierané cez našu webovú stránku (ako
martfeszt.sk) a všetky súvisiace služby, predaj, marketing a podujatia (v týchto
zásadách spolu ako „Stránky“).
Prosím, prečítajte si tieto zásady pozorne, nakoľko Vám pomôžu informovane
rozhodovať o zdieľaní Vašich osobných údajov s nami.
Obsah
1. Aké informácie a údaje zbierame?
2. Ako Vaše údaje používame?
3. Budú Vaše údaje zdieľané s niekým?
4. S kým budú Vaše údaje zdieľané?
5. Využívame cookies alebo iné technológie sledovania?
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11. Meníme resp. doplňujeme tieto zásady?
12. Ako môžete nás kontaktovať v súvislosti s týmito zásadami?
1. Aké informácie a údaje zbierame?
Informácie a údaje zbierané automaticky
V krátkosti: Niektoré údaje — ako IP adresa a charakteristika prehliadača či
zariadenia — sú zbierané automaticky pri návšteve Stránok.
Automaticky zbierame niektoré údaje, keď navštívite, používate Stránky či
navigujete po nich. Tieto údaje neodhaľujú Vašu špecifickú identitu (ako meno a

kontaktné údaje) ale môžu obsahovať informácie o zariadení a spôsobe používania
ako je napr. Vaša IP adresa, charakteristika prehliadača a zariadenia, operačný
systém, jazykové preferencie, predchádzajúce URL, názov zariadenia, krajina,
miesto, informácie o tom, kedy a ako používate naše Stránky a iné informácie
technického charakteru. Tieto informácie potrebujeme najmä na zaistenie
bezpečnosti a prevádzky našich Stránok a pre účely interných analýz a správ.
Ako mnohé firmy, aj my zbierame informácie cez cookies a podobné technológie.
Informácie zbierané z iných zdrojov
V krátkosti: Môžeme do istej miery zbierať údaje z verejných databáz, od
marketingových partnerov a iných externých zdrojov.
Môžeme získať údaje o Vás z iných zdrojov, napríklad z verejných databáz,
spoločných marketingových partnerov, ako aj od iných tretích strán. Príklady
údajov, ktoré dostávame z iných zdrojov: informácie z profilov na sociálnych
médiách; marketingové odporúčania, výsledky vyhľadávaní vrátane platených
inzercií (sponzorované odkazy).

2. Ako Vaše údaje používame?
V krátkosti: Spracúvame Vaše údaje pre účely založené na legitímnych obchodných
záujmoch, plnenie našej zmluvy s Vami, pre dodržiavanie našich právnych záväzkov
a/alebo na základe Vášho súhlasu.
Používame údaje zbierané pomocou našich Stránok na niekoľko účelov obchodného
charakteru popísané dole. Vaše osobné údaje spracúvame na účely založené na
našich legitímnych obchodných záujmov („obchodné záujmy“), na uzavretie a
plnenie zmluvy s Vami („kontraktuálne“), na základe Vášho súhlasu („na základe
súhlasu“) a/alebo pre dodržiavanie našich právnych záväzkov („z právnych
dôvodov“). V ďalšom uvádzame špecifické právne základy nášho spracúvania
údajov pri jednotlivých účeloch.
Používame údaje, ktoré zbierame alebo získavame:
• Na zasielanie administratívnych informácií Vám. Môžeme Vaše osobné údaje
použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkcionalít
a/alebo zmenách našich podmienok a politík.
• Plnenie a administráciu zákaziek od Vás. Môžeme použiť Vaše údaje na plnenie a
administráciu Vašich zákaziek, platieb, vratiek a výmen realizovaných cez Stránky.

3. Budú Vaše údaje zdieľané s niekým?
V krátkosti: Zdieľame údaje len s Vašim súhlasom, na plnenie zákonných
povinností, pre ochranu Vašich práv a na plnenie povinností obchodného
charakteru.
Spracúvame a zdieľame dáta na nasledovných právnych základoch:
- Súhlas: Môžeme Vaše údaje spracúvať, ak ste nám dali osobitný súhlas na
používanie Vašich osobných údajov na osobitný účel.

- Legitímne záujmy: Môžeme Vaše údaje spracúvať, ak je to rozumne potrebné na
dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov.
- Plnenie zmluvy: V prípadoch, keď sme s Vami uzavreli zmluvu, môžeme Vaše
osobné údaje spracúvať na plnenie tejto zmluvy.
- Plnenie zákonných povinností: Môžeme Vaše údaje poskytnúť, ak máme na to
zákonnú povinnosť na základe dosiahnutia súladu s platnými predpismi, na
spoluprácu v prípade žiadosti štátnych orgánov, súdnych konaní, súdnych príkazov,
na právne konania, ako aj v prípade súdneho príkazu resp. predvolania (vrátane na
žiadosť orgánov verejnej moci pre zaistenie požiadavky národnej bezpečnosti a
orgánov činných v trestnom konaní).
- Životne dôležité záujmy: Môžeme Vaše dáta sprístupniť, ak domnievame, že je
to potrebné na vyšetrenie a predchádzanie prípadov porušenia našich zásad, v
prípade podozrenia z podvodu, situácií potenciálnych hrozieb bezpečnosti
ktorejkoľvek osoby alebo nelegálnych aktivít a v procese vybavenia takýchto
prípadov a ako dôkaz v súdnom procese, ktorého sme stranami.
Konkrétnejšie, spracúvanie či poskytnutie Vašich údajov môže byť potrebné v
nasledovných situáciách:
- Dodávatelia, poradcovia a iní poskytovatelia služieb, ktorí sú tretími stranami.
Môžeme Vaše údaje zdieľať s dodávateľmi, poskytovateľmi služieb,
subdodávateľmi, splnomocnencami, ktorí sú tretími stranami a ktorí poskytujú
služby pre nás alebo v našom mene a potrebujú prístup k údajom k vykonaniu tejto
práce. Príklady: spracúvanie platieb, dátové analýzy, doručenie emailov,
webhosting služby, služby zákazníkom a marketingové zámery. Môžeme dovoliť
vybraným tretím stranám na používanie technológií sledovania na našich Stránkach
na účely dlhodobého zberu dát o Vašich aktivitách na Stránkach. Tieto dáta môžu
byť použité okrem iných na dátovú analýzu a sledovanie, zistenie popularity
jednotlivých obsahov a lepšie chápanie online aktivít. Ak nie je inak ustanovené v
týchto zásadách, nezdieľame, nepredáme a neposkytneme za odplatu Vaše osobné
údaje tretím stranám na ich marketingové účely.
- Predaj podniku. Môžeme Vaše údaje zdieľať alebo posunúť v súvislosti s fúziou
spoločností, predajom časti aktív podniku, financovaním alebo predajom celosti
alebo časti nášho podniku inej obchodnej spoločnosti, resp. v rámci rokovaní o
uvedených.

4. S kým budú Vaše údaje zdieľané?
V krátkosti: Údaje zdieľame len s nasledovnými tretími stranami.
Vaše údaje zdieľame a sprístupňujeme len nasledovným tretím stranám. Strany sme
rozdelili do kategórií, aby ste ľahko pochopili účely zberu údajov a spracovateľskej
činnosti. Ak sme Vaše údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu a chcete súhlas
odvolať, prosíme, kontaktujte nás.
- Web and Mobile Analytics Google Analytics

5. Využívame cookies alebo iné technológie sledovania?
V krátkosti: Môžeme používať cookies a iné technológie sledovania na zber a
ukladanie Vašich údajov. Môžeme používať cookies a podobné technológie
sledovania (ako web beacon resp. pixel) na prístup k informáciám resp. ich

poznamenanie. Špecifické informácie o tom, ako využívame takéto technológie a
ako môžete odmietnuť niektoré druhy cookies, sú obsiahnuté v zásadách používania
cookies.

6. Ako dlho si necháme Vaše údaje?
V krátkosti: Vaše údaje si necháme, pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov
popísaných v týchto zásadách, ak zákon neustanovuje inak.
Necháme si Vaše údaje len po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľov
uvedených v týchto zásadách, okrem prípadov, keď dlhšia doba uchovávania je
predpísaná alebo povolená zákonom (napr. daňové, účtovné alebo iné právne
záväzky). Pre dosiahnutie žiadneho cieľa podľa týchto zásad nebude potrebné Vaše
údaje uchovávať po dobu dlhšiu ako 1 rok.
Ak už nemáme žiadnu legitímnu obchodnú potrebu na spracúvanie Vašich osobných
údajov, tak ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo, ak toto nie je možné
(napríklad ak Vaše údaje sú uložené aj v záložnom archíve), tak Vaše osobné údaje
bezpečne uložíme a separujeme od ďalšieho spracúvania až dovtedy, kým ich
vymazanie bude možné.

7. Ako chránime Vaše údaje?
V krátkosti: Naším cieľom je ochrana Vašich osobných údajov prostredníctvom
súboru organizačných a technických bezpečnostných opatrení.
Máme implementované také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia,
ktoré boli navrhnuté na ochranu všetkej informácie a dát, ktoré spracúvame. Avšak
treba mať na zreteli aj to, že nemôžeme garantovať 100% bezpečnosť internetu
ako takého. Napriek tomu, že vyvíjame všetko úsilie na ochranu Vašich údajov,
posielanie osobných údajov na Stránky a ich prijímanie z nich je Vaším rizikom.
Mali by ste pristupovať k službám len z bezpečného prostredia.

8. Zbierame aj údaje od neplnoletých osôb?
V krátkosti: Vedome nezbierame údaje od a neuskutočňujeme marketingové
aktivity smerom na deti do 13 rokov veku.
Vedome nezískavame údaje od a neuskutočňujeme marketingové aktivity smerom
na deti do 13 rokov veku. Používaním webových stránok potvrdzujete, že máte
najmenej 13 rokov a ako rodič alebo opatrovník takejto neplnoletej osoby dávate
svoj súhlas s používaním Stránok touto neplnoletou závislou osobou. Ak sa
dozvieme, že boli pozbierané osobné údaje užívateľov mladších ako 18 rokov, tak
deaktivujeme dotknutý účet a podnikneme zodpovedné kroky vymazať takéto
údaje ihneď z našich databáz. Ak máte informáciu o údajoch, ktoré sme získali od detí
do 13 rokov veku, prosíme kontaktujte nás na gdpr@browsum.com.

9. Aké sú Vaše práva v súvislosti s OOÚ?
V krátkosti: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor, máte
práva, ktoré vám umožňujú väčší prístup a vplyv na Vaše osobné údaje. Môžete Váš
účet hocikedy upraviť, zmeniť alebo zrušiť.
V niektorých regiónoch (ako je napríklad Európsky hospodársky priestor) máte
niektoré práva zaručené platnými predpismi v oblasti ochrany údajov. Tieto môžu v
sebe zahrnúť právo (i) na prístup k osobným údajom a získanie ich kópie, (ii) žiadať
opravu alebo výmaz; (iii) obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov; a (iv)
prípadne aj prenositeľnosť údajov. V niektorých situáciách môžete mať aj právo
namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Všetky žiadosti vybavíme v
súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany údajov.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj
súhlas hocikedy odvolať. Upozorňujeme však na to, že odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania pred takýmto odvolaním.
Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru a domnievate sa, že
spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, máte právo obrátiť sa aj na dozorný
orgán v oblasti OOÚ príslušný podľa Vášho bydliska. Ich kontaktné údaje sú k
dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index en.htm

10. Ovládanie Do Not Track (nesleduj) funkcionalít
Mnohé webové prehliadače a niektoré mobilné operačné systémy majú
implementovanú funkcionalitu alebo nastavenie Do Not Track („DNT“), ktoré
môžete používať na komunikáciu svojej preferencie, že nechcete, aby údaje o
Vášho prehliadania boli monitorované alebo zbierané. Nebola finalizovaná žiadna
jednotná norma pre rozpoznanie a realizáciu DNT funkcionalít. Tým pádom
aktuálne neberieme do úvahy DNT signálov prehliadačov ani iné mechanizmy, ktoré
automaticky komunikujú Vašu voľbu o tom, že nechcete byť sledovaní online. Ak sa
v budúcnosti prijme norma pre online sledovanie, ktorú budeme musieť
rešpektovať, tak informujeme Vás o tejto praxi v doplnenej verzii týchto zásad.

11. Meníme resp. doplňujeme tieto zásady?
V krátkosti: Áno, meníme a doplňujeme tieto zásady za účelom zachovania súladu
s relevantnými zákonnými normami.
Z času na čas môžeme zmeniť a doplniť tieto zásady. Skutočnosť prijatia takýchto
zmien bude indikovaná novým dátumom poslednej aktualizácie a nová verzia bude
platná a účinná jej zverejnením. V prípade podstatnej zmeny týchto zásad Vás
môžeme na takúto zmenu upozorniť umiestnením upozornenia o zmene na
viditeľnom mieste alebo priamym zaslaním upozornenia. Prosíme Vás, aby ste si
tieto zásady OOÚ často preštudovali, aby ste zostali informovaní o tom, ako Vaše
údaje chránime.

12. Ako môžete nás kontaktovať v súvislosti s týmito zásadami?
V prípade otázok či pripomienok k týmto zásadám môžete kontaktovať našu zodpovednú
osobu pre OOÚ (DPO), Ákosa Valenta, emailom na adresu gdpr@browsum.com alebo
poštou na adresu:
Browsum s.r.o.
Ákos Valent
Mala nad Hronom 56
Mala nad Hronom,
94365 Slovenko

