OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Milý návštevník/návštevníčka webu www.rastieme.eu,
aby ste sa mohli registrovať na školenie, alebo zakúpiť vstupné na podujatie poskytované
na tejto stránke, potrebujem Vaše osobné údaje. V nasledovných zásadách ochrany
osobných údajov sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvam a ako sú chránené.
I. Kto je SPRÁVCA osobných údajov
a.
Správcom osobných údajov na webe https://www.rastieme.eu je Mgr. Katarína
Kalmanová, RASTIEME, so sídlom Karloveské rameno 6, Bratislava, IČO: 37107003,
email: info.rastieme@gmail.com
b.
Právnu úpravu ochrany osobných údajov obsahuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o
ochrane osobných údajov“)
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje
spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších
spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.
II. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na
e-mail: info.rastieme@gmail.com
III. PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a
teda že:
·
Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to
predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného
súhlasu.
·
Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania
osobných údajov.
·
Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o
ochrane osobných údajov a GDPR.
IV. ROZSAH osobných údajov a ÚČELY SPRACOVANIA
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu
ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne
potrebujem k plneniu zmluvy (napr: poskytnutie vstupu na podujatie, prípadne na zaslanie
prístupu k online kurzu, a vystavenie daňového dokladu).
Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem,
aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
(Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno) za účelom priameho marketingu – zasielanie
obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože

dôvodne predpokladám, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej
registrácie.
Vaše osobné údaje spracúvam v elektronickej podobe, prostredníctvom online aplikácie
Mailchimp.
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu,
po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte odkliknutím políčka v registračnom
furmulári (nepovinné). Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so
spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.) aktuálne
neposielam newsletter ani žiadne emaily na marketingové účely.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom
zaslanom e-maile.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon
nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
V. Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného
zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do
priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú,
platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej
stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na
stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu
uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou
prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje.
Existujú dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým
nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia
svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby napr.
sociálne siete. Na webstránke rastieme.eu využívam služby tretích strán, konkrétne
tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebook.
Pre využitie týchto služieb sa načítavajú kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu
vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok
tretích strán. Ako prevádzkovateľ stránky nemám možnosť ovplyvniť ukladanie týchto
cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto
služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia
alebo pravidlá používania služby.
Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej
súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete
ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede
každého z týchto prehliadačov.
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické
akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho
internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón)
odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa
svojich preferencií.

Rešpektujem vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies
však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.
Ak potrebujete viac informácií, napíšte mi na info.rastieme@gmail.com.
.Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie
osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala
som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré
zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:
·

Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom).

·

Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom)

·
Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským
menom a heslom).
·
Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a
heslom).
·

Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).

·

Šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https).

·

Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom
alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
VII. POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými
silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako
ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal
square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať
výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a
technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných
aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovníčka).
Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach,
ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho
súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre
uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere
budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu
spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

VIII. VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť
niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom emailu: info.rastieme@gmail.com.
·
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov.
·
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15
dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
·
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo
neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
·
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že
spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale
nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z
newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
·
Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k
niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým
rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade
potrebujem aspoň 20 dní.
·
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť
zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V
takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému
všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať
vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem
všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
SŤAŽNOSŤ na Úrade na ochranu osobných údajov:
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa
so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem
rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo
urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, E-maily s inšpiráciou,
článkami či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho
oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch
prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v
každom zaslanom e-maile.

