Prevádzkovateľ:
buckle up, s.r.o.
IČO: 45 702 187

Adresa:
Šancová 6073/6C
902 01 Pezinok

Kontakty:
+421 903 900 762
info@buckleup.sk

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66930/B

Oznámenie
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“)

Prevádzkovateľ podľa zákona a nariadenia oznamuje návštevníkovi tejto webovej stránky (ďalej len
„návštevník“) nasledovné skutočnosti:
a)

identi kačné údaje prevádzkovateľa: buckle up, s. r. o., so sídlom: Šancová 6073/6C, 902 01 Pezinok, IČO:
45 702 187, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66930/B;

b)

účel spracúvania osobných údajov: optimalizácia webovej stránky, efektívnejšie oslovovanie záujemcov
o služby a zamestnanie, analýza návštevnosti webovej stránky

c)

právny základ: súhlas;

d)

rozsah osobných údajov návštevníka: cookies a údaje spracúvané v Google Analytics;

e)

poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže návštevník kedykoľvek odvolať;

f)

osobné údaje návštevníka spracúva v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľ: Google, a
sprostredkovateľ, ktorý prevádzkovateľovi poskytuje hostingové služby (server);

g)

tretie krajiny, do ktorých sa uskutoční prenos osobných údajov návštevníka: USA. V tejto súvislosti
prevádzkovateľ oznamuje návštevníkovi, že štandardné zmluvné doložky spoločnosti Google zaručujú
primeranú úroveň ochrany osobných údajov;

h)

doba uchovávania osobných údajov: 50 mesiacov;

i)

s akýmikoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete obrátiť zaslaním
emailovej správy na adresu: gdpr@buckleup.sk.

Cookie je textový súbor, ktorý do internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Používanie
cookies si môžete nastaviť alebo aj úplne odmietnuť pomocou Vášho internetového prehliadača.
Pozrite si zoznam cookies, ktoré Google Analytics používa.
Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google vysvetľujú, ako Google pri používaní cookies chráni
Vaše osobné údaje.
Ak chcete zamedziť posielaniu dát do Google Analytics, môžete si v prehliadači Chrome stiahnuť príslušné
rozšírenie, ktoré zabráni Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) bežiacemu na stránke, aby
zdieľal údaje o Vašej návštevnosti s Google Analytics.
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Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje budeme spracúvať, máte nasledovné práva:
1.

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom,
ktoré o Vás spracúvame;

2.

právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných
osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3.

právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak
napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
i.

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

ii.

Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

iii.

Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie
alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4.

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili
spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
i.

popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť
osobných údajov overiť;

ii.

spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a
namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

iii.

my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na
určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

iv.

vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či
oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými
dôvodmi;

5.

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti
spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného
na základe nášho oprávneného záujmu. Avšak my Vaše údaje na priamy marketing nepoužijeme, ibaže by
ste nám dali výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, o čom Vás samozrejme opätovne
poučíme vo formulári na udelenie takéhoto súhlasu;

6.

právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzným
právnym predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a
ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že
týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7.

právo odvolať súhlas – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte
právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas
udelili;

8.

právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona.

Práva podľa bodov 1 až 7 si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na adresu: gdpr@buckleup.sk.
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