Zásady ochrany osobných údajov

I. Kto je prevádzkovateľom a spracovávateľom osobných údajov?

Sme spoločnosť Ing. Ľuboš Plešinger - TANEČNÁ ŠKOLA, so sídlom Jedlíkova 3429/12,
010 01 Žilina, IČO 17787416, DIČ 1022468590, zapísaná v obchodnom registri Okresný
úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 511-8967, tel. 0903 804 051, e-mail:
tanec@tanecnaskola.sk, a sme správcom Vašich osobných údajov.

II. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a to prostredníctvom vyplnenia a
odoslania kontaktného formulára na našej web stránke.
Spracovávame bežné osobné údaje, takýmito údajmi sú napríklad meno, priezvisko, adresa
trvalého alebo prechodného pobytu, e-mail, telefónne číslo, IP adresa, cookies.
V prípade, že nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o
tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Pri
návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr.
IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom
prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať
informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich
webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní
na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami
nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
Automaticky spracovávame aj cookies.
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III. Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára sú v našom
informačnom systéme uchovávané po dobu 1 roka.

IV. Čo je právnym podkladom spracovania osobných údajov a za akým
účelom ich spracovávame

Súhlas
V prípade, že nám udelíte súhlas budeme spracovávať Vaše osobné údaje za
účelom zasielania našej ponuky služieb. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať napríklad
odoslaním správy na e-mailovú adresu tanec@tanecnaskola.sk so žiadosťou o odhlásenie
z newslettra.
Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu aj v prípade vyžiadanie dopytu,
cenovej ponuky či informácií o tovare prostredníctvom kontaktného formulára
nachádzajúcom sa na našej web stránke.

V. Komu odovzdávame nami spracovávané osobné údaje?
Na našej webovej stránke používame Google Analytics, webovú analytickú službu Google
Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu Vášho
používania našej webovej stránke. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom
používaní našich internetových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v
USA a tam uložené. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušného
softwarového nastavenia Vášho prehliadača.
Pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, Správca nie je oprávnený osobné údaje získané a
spracované podľa Zmluvy poskytnúť tretím osobám alebo ich zverejniť.

VI. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov?
Aktualizácia osobných údajov
Máte právo a možnosť aktualizovať osobné údaje e-mailom alebo písomne.

2

Prístup k osobným údajom
Máte právo vyžiadať si od nás potvrdenie o tom, aké osobné údaje spracovávame na našich
webových stránkach. Taktiež máte právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie
na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje
poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.

Oprava alebo doplnenie osobných údajov
Môžete od nás požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú.
Vymazanie osobných údajov
Môžete žiadať o vymazanie osobných údajov.
Obmedzenie osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si nami správnosť
osobných údajov.
Získanie a prenos osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ďalej máte právo
preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Vznesenie námietky
Máte právo namietať, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.
Rovnako môžete namietať, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely nášho oprávneného
záujmu.
Podať sťažnosť
V prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, môžete podať
Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
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V. Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie web stránky môžeme ukladať na Vašom zariadení
malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si web stránka môže na určitý čas uchovávať
údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Naša
web stránka používa súbory cookies na zapamätanie si Vašich používateľských nastavení a
pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránky, prípadne na marketingové účely. Môžete všetky
súbory cookies uložené vo Vašom zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo
svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade budete pri
opakovanej návšteve našej web stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby alebo funkcie web stránky nemusia byť funkčné.

Účinnosť smernice Správca ku dňu 3. júl 2020
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