Prehlásenie o ochrane osobných údajov
(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod
Poskytovateľom tejto Webovej stránky, https://www.kolas.sk/ je KOLAS s.r.o., Tomášikova
10/G, 821 03 Bratislava, ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).
Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane
osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané
prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane
osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v pravom hornom
rohu ako Slovenská republika, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt
Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo
zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím
použite odkaz mailto: zodpovednaosoba{zavináč}kolas.sk

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje.
Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré
návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto
Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných
údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi
predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú
zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o
zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.
Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných
údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových
prezenčných signáloch (web beacons)
Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log
information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj
odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a
uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv.
„cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály

(elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí
konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov.
Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme
prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účelu funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie
informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich
môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá
Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré
Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“).
Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu
iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito
inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek
osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych
médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií
Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov
poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti
neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť
alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude
vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne
kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým
spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí
Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu.
Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim
cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.
-Koniec dokumentu-

