Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v
súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FlowBakery s. r. o. so sídlom Astrová 757/8, 821 01 Bratislava,
IČO: 52 270 980, zapísaná na Okresnom súde Slovenskej republiky Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 135870/B.
Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
•

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich
zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.

•

Spracúvanie na základe dobrovoľného poskytnutia údajov za účelom kontaktovania:
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v
takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo
poradenstvo.
Medzi osobné údaje, ktoré môžete ako užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi za účelom kontaktovania patrí meno
a priezvisko [nevyhnutné], e-mailová adresa [nevyhnutné], telefón [nevyhnutné], spoločnosť (pracovisko,
zamestnávateľ).
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov ako užívateľ prehlasujete, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a
aktuálne, v opačnom prípade zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo
neaktuálnych údajov môžete prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi
akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

•

Spracúvanie na základe súhlasu:
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely zasielania bezplatného
newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte
právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili v newsletteri (disclaimer),
alebo poslaním požiadavky na e-mail: hello@flowbakery.com

•

Cookies:
Pri použití webových stránok môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú
sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto
stránkam pristupuje.
Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
o Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to
nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
o V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa
ukladané:
§ dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky
vymažú,
§ dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj
po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam (tieto cookies
môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj
automaticky).
o Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné
evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené
osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania
nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo
zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
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o
o

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích
osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže
garantovať úplnú funkčnosť webových stránok sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej
sekcie.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu
potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu
1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na odber newslettera) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania
súhlasu.
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
•

Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

•

Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

•

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
o odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
o ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
o ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
o namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
o osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
o osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
o
o
o
o
o
o

•

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
na splnenie zákonnej povinnosti,
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely,
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
o ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich
správnosť,
o ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
o Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov,
o ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do
overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
o len s Vašim súhlasom,
o na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
o na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
o z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
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•

Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby).
Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich
uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete
uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: hello@flowbakery.com. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu
osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie
spracúvania Vašich osobných údajov.
Informácie o zabezpečení web stránky
Webstránka používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL,
ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie
takýchto údajov tretími osobami.
Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené neverejnými prístupovými údajmi v súlade s
najmodernejšími technickými štandardmi.
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