Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s používaním internetových stránok
spoločnosti ALUMISTR SE, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

1.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ALUMISTR SE, IČ: 29290261, so sídlom Hrušovany
u Brna, U Výzkumu 603, PSČ 664 62, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským
súdom v Brne, sp. zn.: H 121, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom ALUMISTR SE,
organizačná zložka podniku zahraničnejosoby, IČO: 48 047 333, so sídlom Martin, Jilemnického 4841/8, PSČ
036 01, zapísaná v obchodnom registrivedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 11634/L
(ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na adrese sídla jeho organizačnej zložky, emailovej adrese:
alumistr@alumistr.sk či na telefónnom čísle: +421 901 712 450.
2.

Cookies

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že internetové stránky www.alumistr.sk (ďalej tiež ako
„Webové stránky“) využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.
Cookies sú krátke textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa pri návšteve Webových
stránok stiahnu do počítača, mobilného telefónu či iného zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej
ďalšej návšteve Webových stránok zasielajú späť na Webové stránky alebo na iné internetové stránky, ktoré
súbory cookies rozpoznávajú.
Súbory cookies budú uložené na koncovom zariadení. Deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookies
je možné prostredníctvom zmeny nastavení konkrétneho webového prehliadača, pričom je rovnako možné
kedykoľvek vymazať už uložené súbory cookies. V prípade deaktivácie súborov cookies pre Webové stránky
však pravdepodobne nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie Webových stránok.
3.

Analýza Webových stránok pomocou Google Analytics

Webové stránky využívajú službu Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webových stránok
poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené
štáty americké (ďalej tiež ako „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú
analyzovať používanie Webových stránok. Informácie generované súbormi cookies sú v rámci služby Google
Analytics spravidla prenášané na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických, kde súuložené.
V prípade aktivácie rozšírenia „anonymizácia IP adresy“ na Webových stránkach bude IP adresa zistená
službou Google Analytics zo strany spoločnosti Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných
signatárskych štátoch zmluvy o Európskom hospodárskom priestore skrátená skôr, než bude prenesená do
Spojených štátov amerických. Výlučne vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server
spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam skrátená. IP adresa, ktorú v rámci Google
Analytics odovzdá Váš prehliadač, nebude spojená s ďalšími údajmi od Google.
Spoločnosť Google využíva informácie získané prostredníctvom služby Google Analytics s poverením
Prevádzkovateľa k vyhodnoteniu používania Webových stránok, k zostavovaniu prehľadu o aktivite na
Webových stránkach a k poskytovaniu ďalších služieb súvisiacich s užívaním Webových stránok a internetu
vo vzťahu k Prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi Webových stránok.
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Zabrániť tomu, aby spoločnosť Google v rámci služby Google Analytics zhromažďovala a ďalej
spracovávala dáta vygenerované súbormi cookies, ktoré sa týkajú používania Webových stránok, je možné
stiahnutím
inštalácií
zásuvného
modulu
do
webového
prehliadača
dostupného
na:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ďalšie informácie o spracúvaní a využívaní dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google
dostupných na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
4.

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook

Webové stránky ďalej používajú zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené štáty americké (ďalej tiež
ako„Facebook“). Prehľad zásuvných modulov pre spoločnosť Facebook a ich vzhľad nájdete na adrese:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Pokiaľ bude použitý príslušný zásuvný modul, napr. tým, že Webovým stránkam bude dané „To sa mi páči“,
budú tieto informácie prenesené priamo na server spoločnosti Facebook, kde budú uložené. Prevádzkovateľ na
tomto mieste zdôrazňuje, že v rámci svojho postavenia prevádzkovateľa webových stránok nie je informovaný
o obsahu prenášaných dát ani o ich využívaní zo strany spoločnosti Facebook. Prevádzkovateľ teda
návštevníkov Webových stránok dôrazne vyzýva, aby sa zoznámili so zásadami ochrany osobných údajov
spoločnosti Facebook, s účelom a rozsahom zhromažďovania osobných údajov spoločnosťou Facebook, s
ďalším spracovávaním a užívaním osobných údajov zo strany spoločnosti Facebook, a taktiež s príslušnými
právami a možnosťami nastavenia ochrany súkromia.
5.

Rozsah spracovania osobných údajov

Nad rámec rozsahu osobných údajov spracovávaných prostredníctvom služby Google Analytics a zásuvných
modulov sociálnej siete Facebook sú prostredníctvom dopytového formuláru dostupného na Webových
stránkach ďalej spracovávané kontaktné údaje dotknutých osôb, ktoré pomocou tohto formulára kontaktujú
Prevádzkovateľa vo veci dopytu tovaru či služieb, alebo v súvislosti s riešením inej požiadavky vo vzťahu
k Prevádzkovateľovi.
6.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súvislosti s používaním Webových stránok predovšetkým za
účelom hodnotenia návštevnosti Webových stránok a správania ich návštevníkov a tvorby štatistík
a evidencií, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúceho v sledovaní prevádzky na
predmetných Webových stránkach a v ich optimalizácii.
7.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovávania osobných údajov v súvislosti s užívaním Webových stránok sú oprávnené
záujmy Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) a súhlas subjektov údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej tiež ako „GDPR“). Súhlas s používaním súborov cookies vyjadruje dotknutá osoba údajov (t.j.
návštevník Webových stránok) prostredníctvom nastavenia používania cookies v lište cookies, ktorá sa
zaobrazí pri navštívení Webovej stránky Prevádzkovateľa. Nastavenie cookies je možné kedykoľvek zmeniť,
resp. cookies deaktivovať prostredníctvom nastavenia webového prehliadača (viď čl. 10 tohto dokumentu).
8.

Príjemcovia osobných údajov
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Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje príslušným orgánom štátnej správy a ďalším príjemcom, voči
ktorým má Prevádzkovateľ povinnosť poskytovať osobné údaje na základe právnych predpisov alebo plnenia
príslušnej zmluvnej povinnosti.
Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje rovnako spoločnosti Google, spoločnosti Facebook (viď
vyššie), prevádzkovateľovi Webových stránok a ďalším subjektom poskytujúcim Prevádzkovateľovi služby
súvisiace s užívaním Webových stránok.
Ďalšími príjemcami môžu byť rovnako všetci sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ uzavrel zmluvu
o spracovaní osobných údajov.
9.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním Webových stránok budú spracovávané po dobu, ktorá je
nevyhnutná s ohľadom na účel ich spracovávania, resp. v prípade súborov cookies do doby skončenia ich
platnosti alebo ich odstránenia zo zariadenia dotknutých osôb.
10.

Nastavenie webového prehliadača a nastavenie cookies

Pravidlá pre používanie súborov cookies je možné nastaviť v konkrétnom webovom prehliadači. Štandardné
webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies.
V rámci nastavení webového prehliadača je možné jednotlivé súbory cookies ručne vymazať, blokovať ako
aj úplne zakázať ich použitie. Pre detailné informácie je možné použiť nápovedu konkrétneho prehliadača.
11.

Právo odvolať súhlas

V prípade, že si dotknutá osoba naďalej nepraje, aby Prevádzkovateľ na základe udeleného súhlasu naďalej
spracovával súbory cookies týkajúce sa aktivity dotknutých osôb na Webových stránkach, dotknutá osoba si
nastaví uvedenú požiadavku priamo vo webovom prehliadači (viď čl. 10 tohto dokumentu).
12.

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa patria dotknutej osobe nasledujúce
práva:
12.1. Právo na prístup k osobným údajom
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť informácie týkajúce sa
spracovania jej osobných údajov (predovšetkým účel spracovania, kategórie osobných údajov,
doba ich spracovania a zdroj osobných údajov). Dotknutá osoba je oprávnená požadovať
rovnako kópiu spracovávaných osobných údajov. Za jej opakované poskytnutie je však
Prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeraný poplatok zodpovedajúci vynaloženým
administratívnym nákladom spojeným s jej poskytnutím.
12.2. Právo na opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
V prípade, že Prevádzkovateľ spracováva nepresné či neúplné osobné údaje, je dotknutá osoba
oprávnená požadovať ich opravu a doplnenie.
12.3. Právo na výmaz osobných údajov
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Dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby Prevádzkovateľ vymazal osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú, pokiaľ je daný jeden z nasledujúcich dôvodov:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak
spracovávané, alebo
spracovanie osobných údajov je protiprávne, alebo
dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne
prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie osobných údajov, alebo
osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve
Európskej únie alebo členského štátu, alebo
je odvolaný prípadne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov naopak neprináleží v prípade, že spracovanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa alebo pre určenie, výkon
alebo obranu právnych nárokov Prevádzkovateľa či pre archivačné účely.
12.4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobnýchúdajov,
ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Pri vznesení takejto
námietky Prevádzkovateľ posúdi, či záujem na ochrane osobných údajov dotknutej osoby
prevažuje nad oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, pre ktorý sú osobné údaje zo strany
Prevádzkovateľa spracovávané. V prípade, že Prevádzkovateľ dospeje k záveru,že záujem na
ochrane osobných údajov dotknutej osoby prevažuje, prestane osobné údaje zamestnanca na
tento účel spracovávať.
12.5. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov prislúcha výlučne v prípade:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

kedy dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je
vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, alebo
spochybňovanie presnosti spracúvaných osobných údajov, alebo
protiprávneho spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a súčasného
odmietnutia ich výmazu zo strany dotknutej osoby, alebo
keď Prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje pre daný účel spracovania, ale dotknutá
osoba napriek tomu bude osobné údaje požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu jej
právnych nárokov.

V prípade splnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok Prevádzkovateľ osobné údaje
dočasne zneprístupní a po určitú dobu nebude spracovávať.
12.6. Právo na prenositeľnosť osobných údajov
Dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto
osobné údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi osobných údajov, bez toho, aby tomu
Prevádzkovateľ bránil, resp. je dotknutá osoba oprávnená požadovať, aby osobné údaje boli
odovzdané priamo Prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi osobných údajov, ak je to
technicky možné. Toto právo náleží len v prípade spracovania osobných údajov na základe
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udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na základe plnenia príslušnej
zmluvy.
12.7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba je oprávnená sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou alebo podnetom týkajúcim
sa spracovania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Bratislava, Hraničná 12, PSČ 820 07, webové stránky
www.dataprotection.gov.sk
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