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OCHRANA SÚKROMIA A NAKLADANIE S CITLIVÝMI ÚDAJMI 

Každý používateľ môže požiadať o okamžité vymazanie všetkých informácií, ale stráca týmto možnosť 
získavať informácie o novinkách a špeciálnych akciách pre členov. Žiadosť o vymazanie je možné poslať 
na info@zelenypc.com Upozorňujeme, že zákonom vyžadované informácie o prevedených registráciách 
uchovávať musíme. V predmete správy je nutné uviesť kompletné meno a priezvisko registrovaného a v 
tele správy sa musí nachádzať text týmto žiadam o odstránenie osobných dát z databázy spoločnosti 
ZelenýPC s.r.o.Používaním tohto webu súhlasíte s politikou ZelenýPC s.r.o, pri práci s osobnými dátami. 
Táto politika môže byť zmenená zverejnením jej novej verzie na tejto stránke. Web zelenypc.com (a 
dalšie jazykové mutácie, iné domény a všetky odkazy na tieto stránky vedúce) je prevádzkovaný "tak 
ako je" bez záruky kvality, úplnosti informácií, presnosti, dostupnosti, vhodnosti, predajnosti. ZelenýPC 
s.r.o, nie je zodpovedný za priame, nepriame, vedľajšie a následné škody a udalosti. 

Predmet zberu údajov 

Všetky údaje, ktoré nám zadáte do registrácie formou vyplnenia formulára. U elektronických 
registrácií hlavne e-mail a telefónne číslo a korešpondenčnú adresu. Taktiež personálny identifikátor 
ako je rodné číslo, či číslo dokladu totožnosti - ak je to potrebné. 

Meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina a e-mail. Pokiaľ je nakupujúcim obchodná spoločnosť, 
uchovávame tiež jej názov a DIČ. 

V prípade, že si to vyžaduje prevedená servisná služba (ďalej len servis), ZelenýPC s.r.o vykoná bitovú, 
alebo selektívnu zálohu dát, ak to bude stav zariadenia (fyzický, softvérový) dovoľovať. Svoju žiadosť o 
vykonanie zálohy dát je nutné zadať pri vstupe predmetného zariadenia na servis, nie v jeho priebehu. 
Predmetné dáta ZelenýPC s.r.o skladuje na sieťových úložiskách s kryptovanými dátovými nosičmi a 
vykonáva v pravidelných cykloch ich zálohu na obdobné úložisko - formou bitovej kópie. Dáta mažeme 
okamžite, ako to situácia dovoľuje po nasledujúcich skutočnostiach - stačí jedna z nich 

1. ) Predmetný servis bol uzavretý a uhradená faktúra za služby 

2. ) Uplynul 30 ty deň odo dňa prijatia zariadenia na servis, resp. dátumu vytvorenia zálohy dát 

3. ) Zákazník požiada o výmaz dát a potvrdí (mailom alebo osobne / telefonicky), že 

dôvody na uskladnenie jeho dát pominuli 

V žiadnom prípade nezodpovedáme za stratu dát, čo je zákazníkovi oznámené na príjmacom 
protokole a svojim podpisom dáva najavo, že s uvedenou skutočnosťou bezvýhradne súhlasí. 
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Dôvody archivácie osobných údajov 

Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia vyžiadania služby, alebo registrácie, následne 
evidenciu registrácie a pre marketingové účely. Telefónne číslo využívame, pokiaľ zlyhá doručenie e-
mailu alebo pokiaľ vám potrebujeme dať vedieť, že stav nami poskytnutej služby sa zmenil. 
Doručovacie údaje poskytujeme ďalej zvolenej prepravnej spoločnosti v maximálnej nutnej miere. 
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch bez prístupu externých subjektov. 

Aké údaje a prečo ukladáme? 

Okrem hore uvedených údajov uchovávame údaje o prehliadaných stránkach, navštívených odkazoch a 
pohybu na našich stránkach. Tieto údaje sa uchovávajú hlavne v súboroch cookies na vašom počítači a 
sú anonymizovane. Ani jeden z týchto údajov nemožno jednoznačne určiť vašu identitu.Tieto údaje 
využívame hlavne pre marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords, Google Analytics, 
a Facebook. (Tento výpočet sa môže meniť, ale povahou ostávajú použité služby rovnaké.) 

Ostatné doplnenia 

Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch a na serveroch hore uvedených poskytovateľov 
analytických služieb. 

Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym 
páchateľom, alebo pri inej objektívnej príčine (krádež, prírodné živly atp).V takom prípade neplatia 
vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

Obrázky sú určené na vizualizáciu. Použité názvy, výrazy, prepojenia a grafika môžu byť ochrannými 
známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich zákonných vlastníkov. Práva uvedených a 
používaných značiek a ochranných známok patria výhradne ich majiteľom. 

 

Posledná úprava: 18.6.18 

 


