Prehlásenie k spracovaniu osobných údajov
Spoločnosť S&P, s.r.o., IČO: 36425460 v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Článok 1
Predmet
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Týmto dokumentom by sme Vás radi informovali o našich povinnostiach správcu Vašich
osobných údajov a Vašich právach pri spracovaní Vašich osobných údajov v súlade
s používaním našich webových stránok a prácou s osobnými údajmi v našej spoločnosti
všeobecne.
Sme spoločnosť S&P, s.r.o., IČO: 36425460, so sídlo Andreja Hlinku 3, 022 01 Čadca,
https://gentsbarbershop.sk, email pre kontaktovanie support@gentsbarbershop.sk, podľa
zákona správca údajov, kde zodpovedáme za bezpečné spracovanie Vašich osobných údajov.
Ste ako fyzická osoba subjektom osobných údajov, ktoré sú pracované.
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia alebo kombinácia informácií, ktorá
umožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.
Spracovanie osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií
s osobnými údajmi, alebo súbor osobných údajov, ktorý je vykonávaný s pomocou, alebo bez
pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie,
škálovanie, uloženie, prispôsobenie, alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie,
sprístupnenie prenosom, šírenie, alebo akákoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, či
skombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo zničenie.
Z dôvodu, že Vám chceme poskytnúť vyšší komfort v používaní našich webových stránok
a profesionálny servis v oblasti našich marketingových aktivít spolupracujeme na spracovaní
Vašich osobných údajov v týchto oblastiach so spoločnosťami:
 Google
 Facebook
 Websupport
Spracovatelia dbajú na pravidlá ochrany osobných údajov rovnako ako správca údajov.

Článok 2
Účely spracovania osobných údajov
2.1.

Vždy, keď budeme chcieť Vaše osobné údaje spracovať, informujeme Vás, z akého dôvodu
Vaše osobné informácie budeme spracúvať či pre aký účel od Vás žiadame súhlas so
spracovaním osobných údajov.

Článok 3
Cookies
3.1.

3.2.

Na našich stránkach sú požívané cookies. Pri prvom príchode na naše stránky budete
požiadaný o súhlas s ich požívaním. Cookies sú drobné súbory, ktoré sa ukladajú v počítači či
inom zariadení používateľa a je možné pomocou nich analyzovať dáta o pohybe
preferenciách požívateľa na webových stránkach.
Naše stránky využívajú niekoľko druhov cookies: session cookies, persistent cookies.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

„Session cookies“ sú po zavretí prehliadača zmazané a naďalej nie sú využívané. Pri
prehliadaní našich webových stránok nám pomáhajú prispôsobovať ich obsah tak, aby náš
web bol pre Vás, čo najefektívnejší. Tieto súbory sú chránené tak, aby ani pred zmazaním
nemohli byť zneužité treťou osobou.
„Presistent cookies“ ostávajú uložené v počítači alebo inom zariadení po dlhšiu dobu, pokiaľ
ich sami nezmažete. Pomáhajú nám predovšetkým rozpoznať preferencie našich zákazníkov.
Cookies nemajú za cieľ identifikovať jedinca, ale niektoré údaje, ktoré zhromažďujú, môžu
byť považované za „osobné údaje“, a preto im poskytujeme ochranu a dbáme na ich
anonymizované používanie.
Deaktiváciu cookies môžete previesť v nastaveniach Vášho internetového prehliadača,
ktoré sa líšia podľa konkretného výrobcu Musíme Vás však upozorniť, že deaktiváciou
cookies môže dôjsť k problémom s funkčnosťou nášho webu. Zároveň pokiaľ chcete využiť
cookies k prehliadaniu webových stránok, ale po opustení počítača nechcete cookies ďalej
ponechať v počítači, môžete ich prostredníctvom prehliadača vymazať v nastaveniach.

Článok 4
Právne dôvody spracovania osobných údajov
4.1.

Vaše osobné údaje môžeme spracovať, pokiaľ je prítomný aspoň jeden z týchto právnych
dôvodov:
 udelili ste nám súhlas pre spracovanie osobných údajov ku konkrétnym účelom
 spracovanie je potrebné pre vytvorenie rezervácie alebo pre prácu s rezerváciou
 spracovanie je potrebné pre splnenie právnej povinnosti uloženej správcovi
zákonom či orgánom verejnej moci
 spracovanie je potrebné pre účely našich oprávnených záujmov či záujmov tretích
strán, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť Vaše záujmy alebo
základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov.

Článok 5
Vaše práva
5.1.

5.2.

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom. Prístup k osobným údajom sa rozumie
právo získať od správcu informácie(potvrdenie), či sú či nie sú Vaše osobné údaje spracované
a pokiaľ sú spracované, máte právo tieto osobné údaje získať a zároveň máte právo získať
nasledujúce informácie :
 účely spracovania
 kategórie dotyčných osobných údajov
 zoznam príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú
sprístupnené
 plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
 existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov,
právo vzniesť námietku
 právo podať sťažnosť u dozorového úradu
 všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú od subjektu
údajov
 skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania
Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

5.3.

Máte právo na vymazanie osobných údajov za splnenie aspoň jednej z podmienok:
 osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované
 odvoláte súhlas a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod pre spracovanie
 vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre
spracovanie
 osobné údaje boli spracované protiprávne
 osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti
5.4. Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov pre splnení aspoň jednej
z podmienok:
 popierate presnosť osobných údajov
 spracovanie osobných údajov je protiprávne
 odmietame Vaše osobné údaje vymazať a Vy namiesto toho žiadate obmedziť ich
použitie
 osobné údaje už nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 vzniesol ste námietku proti spracovaniu
5.5. Máte právo na prenositeľnosť údajov alebo možnosť za určitých podmienok získať osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú a už ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby sme
tou bránili. Zároveň máte, pokiaľ žiadate právo na to, aby sme predali Vaše osobné údaje
v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi, ak je
to technicky uskutočniteľné a to za nasledujúcich podmienok: jedná sa o spracovanie
založené na právnom dôvode, súhlase, či zmluve a zároveň sa spracovanie prevádza
automatizovane. Pri vyhovení právu na prenositeľnosť nesmieme nepriaznivo ovplyvniť
práva a slobody iných osôb.
5.6. Máte z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku
proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracované na základe právneho
dôvodu, kde spracovanie je potrebné pre účely našich oprávnených záujmov či tretej strany.
5.7. Pre vznesenie námietky nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ
nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie , ktoré prevažuje nad Vašimi
záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie výkonu alebo obhajobu právneho
nároku.
5.8. Námietku je možné vzniesť i konkrétne proti spracovaniu osobných údajov pre účely
priameho marketingu alebo automatizovaného profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti
spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely ďalej
spracovávané, obdobne to platí aj pre automatizované profilovanie.
5.9. V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo ho
kedykoľvek odvolať. Len nás o tom musíte informovať emailom, listom, telefonicky, či iným
spôsobom, ktorý budeme schopný spracovať.
5.10. Máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou
u dozorového orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok 6
Doba uloženia osobných údajov
6.1.

6.2.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať vždy len po dobu nutnú k dosiahnutiu účelu, pre
ktorý sme ich od Vás či tretej osoby získali alebo po dobu, ktorú nám ukladá zákon, že tieto
informácie musíme uchovávať.
Osobné údaje, ku ktorým spracovaniu nám udeľujete súhlas, budeme spracúvať len pre účely
ku ktorým tento súhlas udelíte a po dobu po ktorú nám tieto údaje zveríte. Udelenie súhlasu
zo spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu
nám prosím dajte na vedomie.

Článok 7
Bezpečnosť
7.1.

7.2.

7.3.

Nechceme sklamať Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili predaním Vašich osobných údajov
a preto sľubujeme, že budeme robiť všetko čo bude v našich silách, aby sme Vašim údajom
najvyššiu možnú mieru zabezpečenia.
Vaše údaje budú spracované iba našimi zamestnancami, alebo dodávateľmi, ktorí ich nutne
potrebujú ku svojej činnosti tak, aby sme Vám vždy mohli poskytnúť tie najlepšie služby
a tovar. Ostatní zamestnanci k Vaším údajom nebudú mať prístup.
Súčasne je pre nás samozrejmosťou najvyššia možná miera technického zabezpečenia, ktorú
budeme neustále zvyšovať tak, aby sme mohli Vašim údajom vždy poskytnúť najvyšší
štandard bezpečnosti.

S&P, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2018

