Prehlásenie o bezpečnosti osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www. foto-albumy.sk a ďalších nadväzujúcich domén
www.ramik.sk, www.euroklip.sk, www.tradag.sk (ďalej len "Obchod") je predávajúci. Aby sme Vám
mohli poskytnúť všetky potrebné služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Pri spracúvaní
osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) .
Nákup realizujete buď na základe registrácie alebo vyplnením svojich údajov do objednávky. Pri
nákupe je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:
· titul, meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na
faktúre)
· Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
· voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
· ak nakupujete ako firma ev. živnostník, naviac sú potrebné údaje - obchodný názov, IČO a IČ DPH.
Pri nákupe bez registrácie sú Vaše údaje uchovávané len dočasne, a to iba počas doby nákupu
a spracovania objednávky.
Pri registrácii sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli
nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, keď sa prihlásite na svoj účet. V prípade, že
si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.
Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre
správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ
ste na stránku prišli).
Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke https://foto-albumy.sk/, si môžete svoje osobné údaje
skontrolovať a v prípade potreby zmeniť – po kliknutí na Vaše meno vpravo hore sa otvorí Váš osobný
účet. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych,
neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s
výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to
najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby ako DPD,
Slovenská pošta, DB Schenker ... (adresa na dodanie). Zo zákona musíme Vaše údaje poskytnúť i súdom
alebo orgánom činným v trestnom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre
vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením,
zničením, stratou a zneužitím.
Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje
na spracúvanie uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu
nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
Tradag, s.r.o. poskytuje dôveryhodným tretím stranám a verejnosti súhrnné štatistické informácie o
zákazníkoch, návštevnosti, obrate a niektoré ďalšie údaje. Tieto štatistiky však neobsahujú žiadnu
informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o
vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Pri registrácii môžete odsúhlasiť, že chcete byť
informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa
postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
Rešpektujeme vaše súkromie, Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy
neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Ing. Vladimír Kováč
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