Ako chránime Vaše osobné údaje
Informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl.14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)
Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb – zamestnancov Klienta a Poskytovateľa a obsahuje osobné údaje
týchto dotknutých osôb, je

ECOHolding, s.r.o. so sídlom Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45 344 710,
e-mail: info@ecoholding.sk
Zodpovedná osoba:
Nie je určená.
Účel spracúvania osobných údajov: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie
užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy).
Prevádzkovateľ získava osobné údaje od Klienta alebo Poskytovateľa v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z obchodného
vzťahu uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a/alebo Poskytovateľom, predmetom ktorého je dodanie a/alebo sprostredkovanie
Produktu za dohodnutú odmenu. Klient alebo Poskytovateľ poskytuje tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia
jeho povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu a ďalšej komunikácie s ním.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov na
jeden alebo viaceré konkrétne účely).

Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu pri registrácii a/alebo objednávke. Údaje spracúvané na
základe Vášho súhlasu budeme spracovávať po dobu troch rokov, alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne
určenej doby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na naše kontaktné údaje. V takýchto
prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné
údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb). U registrácie na dobu troch
rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte poslednú objednávku.
Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.
Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o Klientovi a/alebo Poskytovateľovi získané prostredníctvom
internetového webovej stránky Prevádzkovateľa len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z obchodného
vzťahu. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o Klientovi a/alebo Poskytovateľovi v rozsahu meno, priezvisko a adresa
pre doručovanie tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky.
Doba uchovávania: Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a
registratúrneho plánu je ECOHolding, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku
nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie reklamných a propagačných e-mailov.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa (opätovné oslovenie zákazníka
s ponukou podobného tovaru).

Pred tlačou tohto dokumentu zvážte dopad na životné prostredie a súvisiace náklady. Využívaním elektronickej komunikácie môžete ročne ušetriť až 20 balíkov
papiera. Zachránite tak jeden strom určený na výrub a zároveň ušetríte priemerne 382,20 € na prevádzke tlačiarne.
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V ECOHolding, s.r.o. neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti v písomnej alebo elektronickej podobe od prevádzkovateľa:
a) požadovať prístup k jej osobným údajom;
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c) namietať spracúvanie osobných údajov;
d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

základe;

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

SÚBORY „COOKIES“
Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie (malé dátové súbory, tzv. cookies), ktoré sú potrebné pre správne
fungovanie webovej lokality (napr. kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

ČO SÚ SÚBORY COOKIES?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka
tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť
písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne
uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom
návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES?
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si môžete pozrieť na webstránke www.aboutcookies.org.
Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich
ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES?
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky
prijíma už v úvodnom nastavení.

Viac informácií nájdete na webstránkach http://ec.europa.eu/cookies/index_sk.htm
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