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Detaily zabezpečenia Vašich údajov
(Prehlásenie o ochrane údajov)

Ochrana Vašej súkromnej sféry je pre nás veľmi dôležitá. Následne Vás poinformujeme detailne o
zaobchádzaní s Vašimi údajmi.
1) Zhromažďovanie a spracovanie Vašich údajov
Našu webovú stránku môžete principiálne navštíviť aj bez uvedenia údajov týkajúcich sa Vašej
osoby. Od účastníkov ankety sa požaduje registrácia a k nej sú potrebné osobné údaje.
2) Zadávanie údajov
Na registráciu ako účastníka ankety požadujeme od Vás osobné údaje (predovšetkým: meno,
priezvisko, mailovú adresu, ulicu, PSČ, miesto, rok narodenia,užívateľské meno a heslo), k tomu
ďalej výber sociodemografických údajov, ďalej uveďte údaje aj pri účasti na ankete. Nadviazanie
kontaktu s Vami nasleduje predovšetkým prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy. V užívateľskej
oblasti sa Vaše údaje prenášajú internetom vždy zašifrované prostredníctvom SSL metódy
(najmenej 128 bitov).
3) Používanie a šírenie Vašich údajov
Údaje, ktoré nám oznámite, používame výlučne k plneniu zmluvy a prísne podľa zákonných
predpisov. Za týmto účelom sa vykoná, pokiaľ je to potrebné, odovzdanie Vašich údajov iným
firmám, napr. pošte alebo bankovej inštitúcii, za účelom prevodu Vašich finančných prostriedkov.
Tieto firmy smú používať Vaše údaje len na spracovanie príkazu a nesmú ich používať na ďalšie
účely a sú voči nám zmluvne zaviazané na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu údajov. V
prípade zákonného predpisu, úradného nariadenia alebo úradného prípravného konania sme ale zo
zákona povinní, príslušné údaje poskytnúť k dispozícii úradom.
4) e-mail s novinkami
S Vaším súhlasom používame Vašu mailovú adresu na zasielanie našich e-mailov s novinkami.
Zasielanie našich e-mailov s novinkami môžete kedykoľvek zrušiť tým, že v užívateľskej oblasti
deaktivujete príjem e-mailov s novinkami alebo prostredníctvom 'unsubscribe'-funkcie, ktorá je
súčasťou e-mailu s novinkami alebo sa obráťte na mailovú adresu v Impressum.
5) Použitie Cookies
Naša webová stránka používa Cookies, aby bolo možné našu webovú stránku stvárniť atraktívne, a
aby bolo možné použiť určité funkcie. Pri tom sa jedná o malé textové údaje, ktoré sa uložia vo
Vašom počítači. Cookies, ktoré požívame sa principiálne opäť vymažú z Vášho pevného disku po
uzavretí internetového prehliadača. (Session-Cookies). V určitých prípadoch sa používajú Cookies,
ktoré zostanú vo Vašom počítači a umožnia Vášmu počítaču pri Vašej nasledujúcej návšteve ich
opäť rozoznať. (dlhodobé Cookies). Tieto Cookies slúžia na to, aby sa uložili individuálne voľby,
ktoré návštevník vykonal, (napr. tovar odložený v nákupnom koši, aby sa potom pri opätovnom
zvolení príslušnej stránky znovu otvorili v zanechanom stave. Používame Cookies na vytvorenie
nepersonalizovanej štatistiky. Vytvorené Cookies majú dobu platnosti max. 3 mesiace.
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Váš internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o spustení Cookies od
prípadu k prípadu, mohli o prijatí rozhodnúť alebo príjem Cookies principiálne vylúčiť. Pri neprijatí
Cookies môže byť funktionalita našej webovej stránky ohraničená. Pod bodom menu Pomoc vo
Vašom internetom prehliadači nájdete opis, ako môžete podľa potrieb nastaviť štandardný
internetový prehliadač a Cookies prijať alebo odmietnuť.
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc.("Google"). Google
Analytics používa tzv. „Cookies“, textové údaje, ktoré sa uložia vo Vašom počítači, a ktoré umožnia
analýzu Vášho používania webovej stránky. Týmto Cookie vytvorené informácie o Vašom používaní
tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenesú na server Google v USA a tam uložia.
Google používa tieto informácie, aby vyhodnotilo Vaše používanie webovej stránky, aby zostavilo
správu o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok, a aby
vykonalo ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok a internetu. Aj Google prenesie
prípadne tieto informácie tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona predpísané alebo pokiaľ tretie
osoby tieto údaje spracúvajú z poverenia Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP-adresu
s inými údajmi Google. Môžete zabrániť inštalácii Cookies príslušným nastavením softvéru Vášho
internetového prehliadača; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto prípade nebudete môcť
využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
6) Zabezpečenie údajov
Vaše užívateľské údaje sa prenášajú internetom zašifrované prostredníctvom SSL metódy (pozri
menu zabezpečenie). Zabezpečujeme našu webovú stránku a ostatné systémy prostredníctvom
technických a organizačných opatrení proti strate, porušeniu, prístupu, zmene alebo rozširovaniu
Vašich údajov neoprávnenými osobami.
7) Právo na informácie
Máte právo na bezplatnú informáciu o Vašich uložených údajoch ako, napr. právo na opravu,
zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov, pokiaľ je to zo zákona možné. Obráťte sa, prosím, v
tejto záležitosti na náš zákaznícky servis : info@marketagent.com
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