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Telefón: +421 2 44871676, Telefax: +421 2 44649102
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Ochrana osobných údajov
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás velmi dôležitá. Preto spracovávame Vaše dáta výhradne
na základe právnych predpisov (GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. apríla 2016). V týchto informáciách o ochrane údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našich webových stránkách.

Kontakt s nami
Pokiaľ odosielate prostredníctvom formulára na webových stránkach, alebo poskytujete prostredníctvom e-mailu pre kontakt s nami Vaše údaje za účelom spracovania Vašej požiadavky a prípadných
doplňujúcich informácií, Vaše údaje zostanú uložené 6 mesiacov v prípade, že s našou spoločnosťou
neuzavriete obchod alebo iný druh rozhodnutia o zotrvaní v kontakte s nami. V prípade uzavretia obchodnej transakcie Vaše údaje zostávajú uložené v našej dátabázo po dobu, ktorú nám ukladajú zákonné povinnosti. Tieto informácie nebudeme s nikým zdielať bez Vášho súhlasu s výnimkou zákonom
stanovených povinných poskytnutí informácií (napr. polícii, zo zákona oprávneným štátnym úradom a
inštitúciám).
Okrem toho sa u nás ukladajú za účelom spracovania zmluvy tiež nasledovné údaje: údaje o firme
(názov firmy, DIČ, adresa, IČ DPH), osobné údaje ako meno kontaktnej osoby, firemná e-mailová
adresa, firemné telefónne číslo (vrátane mobilného telefónu), pracovnej pozície alebo oddelenia (pokiaľ nám je oznámené). Tieto údaje, od Vás prijaté, sú nevyhnutné pre prípravu a uzatvorenie zmluvy
alebo obchodného prípadu /objednávky.
Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou nutného použitia pre platobné služby (banky, platobné inštitúcie), objednané prepravné spoločnosti pre dodanie Vášho tovaru, nášmu daňovému
poradcovi (prípadne auditorovi) pre riadne splnenie našich daňových povinností a tiež spracovateľom
našich zakáziek JUMO Mess- und Regelgeräte GmbH, Viedeň,Rakúsko a JUMO GmbH & Co. KG,
Fulda, Nemecko.
Všetky dáta zo zmluvného vzťahu k obchodnému prípadu sú uložené do uplynutia doby požadovanej
zákonom o účtovníctve a ďalšími zákonnými normami.
Tieto údaje: názov/meno, adresa, špecifikácia zakúpeného tovaru a dátum nákupu možno považovať
za informácie s oprávneným záujmom a tieto dáta budú uložené až do doby vypršania možných nárokov zákazníka.
V prípade pokračujúceho obchodného vzťahu našich spoločností sú dáta uložené v súlade so
zákonnými normami vyplývajúcimi z GDPR a podľa platných zákonných ustanovení SR a po skončení
obchodného vzťahu sú tieto archivované po dobu určenú platnými zákonmi SR. Po celú dobu uchovávania dát budú tieto využívané len interne v rámci našej spoločnosti s výnimkou zákonom stanovených
povinností pre poskytnutie údajov.
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Cookies
Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Jedná sa o malé textové súbory uložené v zariadení pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadnu škodu.
Cookies používame k tomu, aby sme našu ponuku prispôsobili presne Vašim požiadavkám. Niektoré
súbory cookies zostanú v zariadení uložené, pokiaľ ich neodstránite. Tieto súbory umožňujú rozpoznať
Váš prehliadač pri ďalšej návšteve našich webových stránok.
Pokiaľ nechcete mať cookies uložené, môžete nastaviť Váš prehliadač tak, aby Vás informoval o
nastavení cookies a povolíte to iba v jednotlivých prípadoch.
Vypnutie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

Web-Analýza
Naše webové stránky využívajú funkciu webovej analýzy služby "etracker" - príslušné informácie o
súkromí tohto nástroja nájdete na domovskej stránke "etracker" na adrese
https://www.etracker.com/datenschutz/. Používaním týchto služieb web-analýzy nezhromažďujeme
osobné dáta.
Za týmto účelom sa používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analyzovať používanie webových
stránok užívateľom. Vygenerované informácie sú prenášané na server poskytovateľa a tam ďalej
uložené. Tomuto môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača tak, aby neboli uložené žiadne súbory cookies. Súbory cookies nám neumožňujú žiadny spätný kontakt na Vás.
Vaša IP adresa je detekovaná, ale okamžite pseudonymizovaná (napr. odstránením posledných 8 bitov). Výsledkom je len hrubá lokalizácia.
Spracovanie dát prebieha na základe právnych predpisov GDPR §96 čl. 3 tak ako aj čl. 6, odst. 1,
písm. a) (súhlas), f) (oprávnený záujem).
Našim záujmom v zmysle GDPR (oprávneným záujmom) je zlepšenie našej ponuky a našich webových stránok. Vzhľadom k tomu, že ochrana súkromia našich užívateľov je pre nás dôležitá, užívateľské dáta sú pseudonymizované.
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Newsletter
Prostredníctvom našich webových stránok máte možnosť sa prihlásiť k odberu nášho newslettera. K
tomu potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše prehlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek.
Aby sme Vám mohli poskytnúť cielené informácie, zhromažďujeme a spracovávame informácie, ktoré
sú dobrovoľne poskytované pri záujme v oblasti zamestnania a /alebo v oblasti zájumu o špecifické
témy.
Odber newslettera môžete kedykoľvek zrušiť. Použite tlačítko uvedené v zaslanom maily pre ukončenie odberu našich noviniek.
Zákazníkom, ktorí už pred 25.05.2018 využívali službu odberu noviniek, bude i naďalej poskytovaná
táto bezplatná služba. Právo na odstúpenie od zmluvy zostává nedotknuté (pozri predchadzajúci odstavec).

Vaše práva
Máte právo na informácie o Vašich dátach, opravu dát, ich vymazanie, obmedzenie ich rozsahu, prenositeľnosť dát, zrušenie súhlasu a nesúhlas s ich využitím. Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie
Vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, alebo pokiaľ boli inak porušené
Vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na orgáne dozoru. Na Slovensku je to je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prvej rade ale uvítame zaslanie Vašich požiadaviek priamo k nám.
Kontaktné údaje:
JUMO Slovensko s.r.o.
Ing. Peter Manca
Púchovská 8
831 06 Bratislava
Slovensko
peter.manca@jumo.net
+421 2 44871676
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