OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnost Zdravý Darček spol. s.r.o. vaše osobné údaje uchováva a stráži v súlade s nariadením EÚ
a Európskeho parlamentu v skratke – GDPR.
Všetky poskytnuté informácie sú chránené a zabezpečené proti krádeži a zneužitiu treťou stranou.
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich
zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba
/zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:
• Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
• Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého
výslovného súhlasu
• Nebudeme vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
• Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
• Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy
Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho
parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z
27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú
manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových
stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická
alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami
neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo
prihlásením na odber noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov
Spoločnosť Zdravý Darček spol. s.r.o. používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia
objednávok.

Sloboda voľby
Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje,
nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej
databázy, kontaktujte nás na adrese info@zdravydarcek.sk. Ak sa vaše osobné údaje (poštové
smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás
kontaktovať na adrese info@zdravydarcek.sk

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)
Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné,
neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy
webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich
stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a
nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies
Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a
umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory
cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť
Spoločnosť Zdravý Darček spol. s.r.o. dôkladne zabezpečuje bezpečnosť vašich osobných údajov.
Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a
neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby
Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových
stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov
naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je
možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť na odber noviniek. Pre overenie veku maloletých
naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo
telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom
zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese
info@zdravydarcek.sk
Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi –
o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových
stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov
Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových
stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných
údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

