Ochrana súkromia a nakladanie s citlivými
údajmi
Každý používateľ môže požiadať o okamžité vymazanie všetkých informácií, ale stráca
týmto možnosť získavať informácie o novinkách, podujatiach a špeciálnych akciách pre
členov. Žiadosť o vymazanie je možné poslať na info(at)zelenypc.com.
Upozorňujeme, že zákonom vyžadované informácie o prevedených registráciách
uchovávať musíme. V predmete správy je nutné uviesť meno registrovaného subjektu
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 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.
Pri platbe kartou neuchovávame údaje o platobnej karte, tieto údaje spracováva tretia
strana - dôveryhodná platobná brána.
Meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina a e-mail. Pokiaľ je nakupujúcim
obchodná spoločnosť, uchovávame tiež jej názov a DIČ.
E-mailovú adresu užívateľa a heslo pre prístup k účtu. V prípade prihlasovaní cez
externé služby (Facebook, Twitter, Google+) ukladáme taktiež údaje dôležité pre prepojenie

s týmito službami. U objednávok služieb evidujeme čísla objednávok/transakcií kvôli
overeniu stavu platby a prípadným reklamáciám.

Dôvody archivácie osobných údajov
Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia registrácie, následne evidenciu
registrácie a pre marketingové účely. Telefónne číslo využívame, pokiaľ zlyhá doručenie emailu alebo pokiaľ vám potrebujeme dať vedieť, že registračné dokumenty resp. zásielka je
pripravená k vyzdvihnutiu. Doručovacie údaje poskytujeme ďalej zvolenej prepravnej
spoločnosti v maximálnej nutnej miere. Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených
serveroch bez prístupu externých subjektov.

Web zelenypc.com
Tieto údaje využívame pre marketingové a vývojové účely (využívané funkcie, spôsob
používania softwaru). Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch.
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.) Údaje ukladáme na vlastných
zabezpečených serveroch a na serveroch hore uvedených poskytovateľov analytických
služieb.
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