
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana osobných údajo v 
SCHAUER Agrotronic GmbH 

pre webové stránky, newsletter a iné sociálne siete 
 

Verzia 1.5.0 

2018-05-15 





 

 
DSE-WEBeb V1.5.0  3 
    

 
Vyhlásenie o ochrane osobných 
údajov pre 
web, newsletter, soc. siete  

 
Obsah 

Obsah  

Ochrana osobných údajov ______________________________________________________________ 1 

Obsah  ____________________________________________________________________________ 3 

1 Všeobecné údaje k dokumentu Ochrana osobných údajov na webovej stránke ______________ 4 

1.1 Predslov ___________________________________________________________________________ 4 

2 Ochrana osobných údajov v prehľade ______________________________________________ 4 

2.1 Zhromažďovanie dát na našej webovej stránke _____________________________________________ 4 

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie dát na webovej stránke? 4 

Ako zhromažďujeme Vaše dáta? 4 

Ako využívame Vaše dáta? 4 

Aké máte práva týkajúce sa Vašich dát? 4 

2.2 Nástroje analýzy - Tools a Tools tretích strán _______________________________________________ 4 

3 Všeobecné pokyny a povinné informácie ____________________________________________ 5 

3.1 Ochrana údajov ______________________________________________________________________ 5 

3.2 Vaše práva ako dotknutá osoba _________________________________________________________ 5 

Práva dotknutej osoby 5 

Právo na prenos údajov 5 

Zrušenie Vášho súhlasu so spracovaním dát 5 

Právo na sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade 5 

Odvolanie reklamných mailov 5 

3.3 Technické pokyny ____________________________________________________________________ 5 

Kódovanie SSL / TLS 5 

4 Zhromažďovanie dát z našej webovej stránky ________________________________________ 6 

4.1 Cookies ____________________________________________________________________________ 6 

4.2 Serverové log súbory _________________________________________________________________ 6 

4.3 Kontaktný formulár ___________________________________________________________________ 6 

4.4 Registrácia na webovej stránke _________________________________________________________ 7 

4.5 Úprava údajov prostredníctvom formulára _________________________________________________ 7 

5 Sociálne siete, Pluginy a Tools našej webovej stránky __________________________________ 7 

Zdieľanie obsahu cez pluginy (Facebook, Google+1, Twitter & Co.) 7 

Zapojenie služieb a nástrojov tretích strán 7 

5.1 Facebook Pluginy ____________________________________________________________________ 7 

5.2 Instagram Pluginy ____________________________________________________________________ 7 

5.3 Twitter Pluginy _______________________________________________________________________ 7 

5.4 Google+ Plugins _____________________________________________________________________ 8 

5.5 Google Fonts - webové typy písma _______________________________________________________ 8 

5.6 Google Mapy ________________________________________________________________________ 8 

5.7 YouTube ___________________________________________________________________________ 8 

6 Analýza nástrojov Tools a reklamy _________________________________________________ 8 

6.1 Google spracovanie dát objednávok ______________________________________________________ 8 

6.2 Google analytika _____________________________________________________________________ 8 

Anonymita IP 9 

Browser Plugin - Pluginy prehliadača 9 

Nesúhlas so zhromažďovaním dát 9 

Demografické údaje a záujmy v Google Analytics 9 

6.3 Google AdSense _____________________________________________________________________ 9 

6.4 Google Analytics Remarketing __________________________________________________________ 9 

6.5 Google AdWords a Google Conversion-Tracking ___________________________________________ 10 

6.6 Facebook Pixel _____________________________________________________________________ 10 

7 Newsletter ___________________________________________________________________ 11 

7.1 Údaje z Newslettra __________________________________________________________________ 11 

7.2 eyepin ____________________________________________________________________________ 11 

Analýza dát cez eyepin 11 

7.3 eyepin – zazmluvnené spracovanie dát __________________________________________________ 11 

8 Údaje k prevádzkovateľovi hostingovej služby IPAX __________________________________ 11 

8.1 IPAX _____________________________________________________________________________ 11 

8.2 IPAX – zazmluvnené spracovanie dát ____________________________________________________ 11 

 
 

 



 

 
DSE-WEBeb V1.5.0  4 
    

 
Vyhlásenie o ochrane osobných 
údajov pre 
web, newsletter, soc. siete  

 
 

1 Všeobecné údaje k dokumentu Ochrana osobných údajov na webovej stránke 
1.1 Predslov 
Ďakujeme, že ste navštívili naše internetové stránky a mobilné aplikácie a teší nás Váš záujem o našu spoločnosť a 
naše výrobky! Naša Online ponuka sa skladá z ponuky služieb ako sú napr. naše webové stránky, služba 
rozposielania Newslettra a rôzne vstupy v sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram, Twitter & Co, ale aj v 
kanáloch Online Video príp. Youtube.  
Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o 
ochrane osobných údajov vzťahujúcich sa na Online ponuku našej spoločnosti.  
Samozrejme dbáme na právne predpisy. Nasledujúce údaje v odseku 2.) poskytnú jednoduchý a kompaktný prehľad 
o tom, ako sa nakladá s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Podrobnejšie informácie o 
ochrane osobných údajov nájdete v nasledujúcich odsekoch. 

2 Ochrana osobných údajov v prehľade 
2.1 Zhromažďovanie dát na našej webovej stránke 

Kto je zodpovedný za zhromaž ďovanie dát na webovej stránke? 
Spracovanie dát na tejto stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky, označovaný tiež ako „Zodpovedná 
osoba1“. Jeho kontaktné údaje môžete nájsť pod záložkou Impressum na webovej stránke: 
https://www.schauer-agrotronic.com/schauer/impressum/ 

Ako zhromaž ďujeme Vaše dáta? 
Vaše dáta sa k nám dostanú tak, že nám ich sprostredkujete. Tu sa môže jednať napr. o dáta, ktoré zadáte do 
kontaktného formulára. Ďalšie dáta sa k nám dostanú automaticky pri prehliadaní našich webových stránok pomocou 
informačných systémov. Ide predovšetkým o technické dáta (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo 
čas, kedy ste si našu stránku prezerali). Zhromaždenie týchto údajov prebieha automaticky, akonáhle navštívite našu 
stránku. 

Ako využívame Vaše dáta? 
Vo všeobecnosti si používanie našich webových stránok nevyžaduje, aby ste poskytovali Vaše osobné údaje. Časť 
dát sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webových stránok. Ďalšie údaje môžu slúžiť k 
analýze Vašeho správania sa z pohľadu užívateľa. Aby sme mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme v danom 
prípade vaše osobné údaje. To platí pri dopytoch – formulár Môj dopyt. 

Aké máte práva týkajúce sa Vašich dát? 
Vy ako „Dotknutá osoba2“ máte právo kedykoľvek získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich 
uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto dát. K 
tejto téme nás môžete kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese pod záložkou Impressum na webovej stránke.  
https://www.schauer-agrotronic.com/schauer/impressum/ 
Okrem toho sa v prípade sťažnosti máte právo obrátiť na príslušný kontrolný úrad. 

2.2 Nástroje analýzy - Tools a Tools tretích strán 
Pri návštevnosti našich webových stránok alebo iných mobilných aplikácií môže byť Vaše surfovanie štatisticky 
analyzované. Hlavne pomocou súborov Cookies a iných tzv. analyzačných programov. Cookies sú malé textové 
súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači. Na základe týchto údajov sa dá zistiť, či už vaše koncové zariadenie 
komunikovalo s našimi stránkami. Súbory cookie nám umožňujú, aby sme naše internetové stránky pre Vás 
optimálne vytvorili a uľahčili Vám ich využívanie. Analýza prebieha anonymne, surfovanie neumožní vystopovanie 
počítača. S touto analýzou nemusíte súhlasiť alebo môžete zabrániť používaniu súborov Cookies. Podrobnejšie 
informácie nájdete v ďalších bodoch tohto dokumentu. Túto analýzu môžete odmietnuť. O možnostiach odvolania Vás 
budeme informovať v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

  
1 Zodpovedná osoba je ten, kto spracuváva dáta. Objasnenie: pri používaní výrazov v tomto dokumente „my“ alebo „nám, nás“ sa jedná o  
Schauer Agrotronic GmbH. 
2 Dotknutá osoba je ten, koho údaje sú spracovávané. Objasnenie: pri používaní výrazov v tomto dokumente  „Vám, Vás“, „Vy“ (pozn.: v zmysle 
ako fyzická osoba), atď. ste Vy označený ako dotknutá osoba, teda používateľ našich služieb. 
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3 Všeobecné pokyny a povinné informácie 
3.1 Ochrana údajov 
K téme ochrana osobných údajov, ako aj v prípade ďalších otázok k téme spracovanie osobných údajov nás môžete 
kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese pod záložkou Impressum na webovej stránke. Zodpovedný orgán3 pre 
spracovanie dát z týchto webových stránok je: 

Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Straße 1, A-4731 Prambachkirchen, Österreich, 
Telefon: +43 (0) 7277 2326 0, E-Mail: privacy@schauer-agrotronic.com; 
https://www.schauer-agrotronic.com/schauer/impressum/ 

My ako prevádzkovateľ týchto stránok berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi zodpovedne. S Vašimi 
osobnými údajmi zaobchádzame diskrétne a v súlade so zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov ako aj v 
súlade s týmto vyhlásením. Ak používate túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje4. Osobné 
údaje sú údaje, ktoré Vás môžu identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré dáta 
budeme využívať a prečo ich zhromažďujeme. Vysvetľuje tiež ako a za akým účelom sa to deje.  

3.2 Vaše práva ako dotknutá osoba 

Práva dotknutej osoby 
V rámci platných zákonných predpisov máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o Vašich zálohovaných 
osobných údajoch, o ich pôvode a príjemcovi a o účele spracovania a prípadne právo na opravy, blokovanie5 alebo 
obmedzenie alebo výmaz týchto údajov. Ak tieto práva uplatníte a budete požadovať, bude možné ich uskutočniť len 
vtedy, ak je to technicky možné a nebude to mať vplyv na práva a slobodu tretích strán6. 

Právo na prenos údajov 
Máte právo na vydanie/doručenie údajov Vám alebo tretej strane, ktoré my automatizovane spracovávame na 
základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, v štandardnom, strojovo snímateľnom formáte. Ak 
požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, je to možné len vtedy, ak je to primerané, únosné a 
technicky realizovateľné a neovplyvní to práva a slobodu tretích strán. 

Zrušenie Vášho súhlasu so spracovaním dát 
Niektoré procesy spracovania údajov sú možné len s Vašim výslovným súhlasom. Vami udelený súhlas môžete 
kedykoľvek odvolať. K tomuto, ako aj v prípade ďalších otázok k téme spracovanie osobných údajov nás môžete 
kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese pod záložkou Impressum. Zákonnosť uskutočneného spracovania dát 
pred odvolaním zostáva až do odvolania nedotknutá. 

Právo na s ťažnos ť na príslušnom kontrolnom úrade 
V prípade porušenia zákona má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade. Viac 
informácií nájdete napr. na webovej stránke úradu pre ochranu osobných údajov pod https://www.dsb.gv.at. 

Odvolanie reklamných mailov 
Zakazuje sa využívanie údajov získaných prostredníctvom kontaktného formulára na rozposielanie nevyžiadaných 
reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne požadované. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú 
právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom 
nevyžiadaných mailov - spamov. 

3.3 Technické pokyny 
Upozorňujeme na to, že prenos dát7 cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať 
bezpečnostné chyby. Dokonalá ochrana dát pred prístupom tretej osoby nie je možná. 

Kódovanie SSL / TLS 
Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako je napríklad prenos 
údajov ponúk, dopytov alebo prihlášok odberu Newslettra, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránok zašlete, 
kódovanie SSL alebo TLS8. 

  
3 Zodpovedný orgán alebo zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s inými osobami rozhoduje o 
účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. 
4 „osobné údaje“ ďalej skrátene ako os.údaje, sú napr.meno, e-mailová adresa, IP-adresa atď. 
5 Blokovanie dát zodpovedá v GDPR tzv. „obmedzeniu dát“ 
6 Právo a sloboda iných fyzických osôb, napr. našich zamestnancov 
7 Prenos dát: všetky metódy na prenos užitočných informácii od odosielateľa po príjemcu 
8 Kódované spojenie je možné rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z  “http://*” na “https://*” a ikonou zámku v riadku prehliadača. 
Zobrazenie závisí od Vami používaného prehliadača. Ak je toto kódovanie SSL / TLS aktivované, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu byť 
prečítané tretími stranami. 
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4 Zhromažďovanie dát z našej webovej stránky 
4.1 Cookies 
Na tejto stránke používame súbory cookie na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri jej prezeraní. 
Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo Vašom počítači vytvorí, keď 
na ňu vstúpite. Keďže stránky nemajú žiadnu pamäť, umožňujú vášmu počítaču zapamätať si, že ste stránku už v 
minulosti navštívili a pamätať si aj Vaše nastavenia, vďaka čomu sa nemusíte neustále prihlasovať. 
Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako 
program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, Váš prehliadač ho však pri 
každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia. 
Pomocou súborov cookie dokážeme tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní sa návštevníkov tejto stránky. 
Vďaka tomu ju môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. Cookies nám pomáhajú identifikovať 
zvlášť populárne alebo problémové časti tejto stránky, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. 
Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní Cookies a povoliť súbory Cookies iba v 
jednotlivých prípadoch, na prijímanie súborov Cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť ako aj povoliť 
automatické vymazanie súborov Cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní Cookies môže byť funkčnosť 
stránky obmedzená. 
Cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, 
ktoré chcete použiť (napr. funkcia nákupného košíka), sú ukladané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR9. 
Prevádzkovateľ internetových stránok má opodstatnený záujem na ukladaní súborov Cookies z dôvodu technicky 
bezchybného a optimálneho poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory Cookies (napr. súbory 
Cookies na analýzu surfovania), sú v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov opísané samostatne. 

4.2 Serverové log súbory 
Log súbor je špeciálny súbor vytváraný a ukladaný na serveri, ktorý zaznamenáva dáta o aktivite prebiehajúcej v 
prostredí servera. Poskytovateľ stránok zhromažďuje a ukladá automaticky informácie v log súboroch, ktoré nám Váš 
prehliadač automaticky sprostredkuje. To sú napr. typ a verzia prehliadača, názov hostiteľa prístupového PC, IP-
adresa, odkaz URL, čas prístupu na server, používaný operačný systém; 
Základom pre spracovanie dát je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR10, ktorý povoľuje spracovanie dát nevyhnutných na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

4.3 Kontaktný formulár 
V prípade, že nám dopyty zasielate prostredníctvom kontaktného formulára, sú u nás Vaše údaje vrátane Vami 
zadaných kontaktných údajov za účelom spracovania požiadavky, uložené pre prípad ďalších otázok a pre dojednanie 
predzmluvných opatrení. Tieto údaje sa ďalej postúpia podľa potreby príslušnému obchodnému zástupcovi Vašej 
krajiny alebo regiónu, pobočke spadajúcej pod spoločnosť SCHAUER, našim autorizovaným predajcom alebo 
poskytovateľom služieb11. Inak sa tieto údaje bez Vášho súhlasu ďalej neodosielajú. 
Ak nasleduje poskytovanie služieb alebo dodanie tovaru, spracovávame Vaše osobné údaje len ak je to potrebné pre 
poskytnutie služieb alebo realizáciu zmluvy alebo ak to právne predpisy umožňujú. Preto môže byť potrebné, Vaše 
osobné údaje poskytnúť spoločnostiam, ktoré ďalej vykonávajú poskytnutie služieb alebo spracovanie zmluvy. To sú 
okrem vyššie uvedených, navyše napr. dodávatelia, poskytovatelia služieb, dopravné spoločnosti alebo poskytovatelia 
ďalších služieb. 
Podkladom pre spracovanie dát je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR12, ktorý povoľuje spracovanie dát nevyhnutných na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.. 
Údaje, ktoré ste nám uviedli v kontaktnom formulári zostávajú u nás, kým nezanikne účel uloženia dát, alebo kým nás 
nepožiadate o vymazanie údajov alebo pokiaľ Váš súhlas s uložením neodvoláte. Spracovanie údajov na základe 
povinných zákonných predpisov – najmä lehota uchovávania – zostávajú týmto nedotknuté.  
Spracovanie údajov z kontaktného formulára môžete kedykoľvek odvolať. Stačí zaslať neformálne oznámenie 
prostredníctvom vyššie uvedenej kontaktnej adresy/e-mailu v záložke Impressum. Zákonnosť uskutočneného 
spracovania dát pred odvolaním zostáva až do odvolania nedotknutá. 
  

  
9 GDPR, článok 6, odsek 1f; spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s 
výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu 
osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. 
10 GDPR, článok 6, odsek 1b; spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; 
11 Sprostredkovanie dát 
12 GDPR, článok 6, odsek 1b; spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; 
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4.4 Registrácia na webovej stránke 
Môžete sa zaregistrovať na našich stránkach, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie stránky alebo sa prihlásiť na 
rôzne podujatia alebo iné ponuky. Spracovávame dáta len na účely konkrétnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa 
zaregistrovali, prípadne na jeden alebo viac konkrétnych menovaných účelov, pre ktoré sme získali Váš súhlas 
prostredníctvom registračného procesu. Povinné informácie vyžadované pri registrácii musia byť vyplnené v plnom 
rozsahu a musia byť akceptované Všeobecné obchodné podmienky a/alebo podmienky účasti a/alebo podmienky 
používania. V opačnom prípade registráciu zamietneme. Spracovanie údajov z registračneho formulára je založené 
na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR13). Vaše dáta budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ 
budeme mať Váš súhlas. Spracovanie údajov z registračneho formulára môžete kedykoľvek odvolať. Stačí zaslať 
neformálne oznámenie prostredníctvom vyššie uvedenej kontaktnej adresy/e-mailu v záložke Impressum. Zákonnosť 
uskutočneného spracovania dát pred odvolaním zostáva až do odvolania nedotknutá. Spracovanie údajov na základe 
povinných zákonných predpisov – najmä lehota uchovávania – zostávajú týmto nedotknuté.  

4.5 Úprava údajov prostredníctvom formulára 
V prípade, že máme k dispozícii Vaše uložené údaje z predchádzajúcich operácií (napr. existujúci zákaznícky vzťah), 
používame údaje zadané v kontaktných a registračných formulároch na aktualizáciu, opravu prípadne doplnenie 
informácií (napr. pridanie e-mailovej adresy alebo aktualizáciu nového telefónneho čísla).  
Toto spracovanie údajov je na základe zákonných predpisov (článok 5 ods. 1 písm. d GDPR14).  

5 Sociálne siete, Pluginy a Tools našej webovej stránky 
Zdieľanie obsahu cez pluginy (Facebook, Google+1, Twitte r & Co.) 
Naša internetová stránka používa Social Plugins (“pluginy”) sociálnych sietí Facebook, Twitter, Instagram alebo 
Google+ atď. v súlade s ochranou osobných údajov. Ak je používateľ prihlásený na niektorej sociálnej sieti, zobrazí sa 
pri použití tlačítka sietí Facebook, Google+1, Twitter & Co. informačné okno, v ktorom môže užívateľ potvrdiť text 
pred odoslaním. 
Naši užívatelia môžu obsahy našej stránky zdieľať v súlade s ochranou osobných údajov na sociálnych sieťach bez 
toho, aby mohli prevádzkovatelia siete vytvoriť kompletný profil surfovania.  

Zapojenie služieb a nástrojov tretích strán 
Zapojenie služieb a nástrojov tretích strán do ponuky našich webových stránok alebo do našej prezentácie na 
internete alebo do inej online ponuky na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR15. 

5.1 Facebook Pluginy 
Naša webová stránka je prepojená so servermi Facebook-u, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). 
Ak ste prihlásený do Vášho účtu Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom Facebook 
kliknutím na tlačítko Facebook. Tým môže Facebook priradiť návštevu našej stránky Vášmu účtu na Facebooku. 
Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu odosielaných dát ako aj o 
aj o ich používaní prostredníctvom Facebook-u. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 
Facebook-u: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

5.2 Instagram Pluginy 
Naša webová stránka je prepojená so servermi Instagram-u, ktorú prevádzkuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA integriert. 
Ak ste prihlásený do Vášho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom Instagram-u 
kliknutím na tlačítko Instagram. Tým môže Instagram priradiť návštevu našej stránky Vášmu účtu na Instagrame. 
Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu odosielaných dát ako aj o 
aj o ich používaní prostredníctvom Instagram-u. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 
Instagram-u: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

5.3 Twitter Pluginy 
Naša webová stránka je prepojená so servermi Twitter, ktorú prevádzkuje Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 
900, San Francisco, CA 94103 USA a mimo USA zastupuje Twitter International Company, One Cumberland Place, 
Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland. 

  
13 GDPR, článok 6, odsek 1a; dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; 
14 GDPR, článok 5, odsek 1d; správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa 
osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);  
15 GDPR, článok 6, odsek 1f; spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s 
výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu 
osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; 
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Ak ste prihlásený do Vášho účtu Twitter, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom Twitter-u kliknutím 
na tlačítko Twitter. Tým môže Twitter priradiť návštevu našej stránky Vášmu účtu na Twitter-i. Poukazujeme na to, že 
my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu odosielaných dát ako aj o aj o ich používaní 
prostredníctvom Twitter-u. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Twitter-
u: https://twitter.com/de/privacy 

5.4 Google+ Plugins 
Naša webová stránka je prepojená so servermi Google+, ktorú prevádzkuje Google LLC, 1600 Amphietheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Ak ste prihlásený do Vášho účtu Google+, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom Google+ kliknutím 
na tlačítko Google+. Tým môže Google+ priradiť návštevu našej stránky Vášmu účtu na Google+. Poukazujeme na 
to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu odosielaných dát ako aj o aj o ich používaní 
prostredníctvom Google+. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Google+: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de 

5.5 Google Fonts - webové typy písma 
Táto webová lokalita využíva tzv. webové fonty na jednotné zobrazovanie typov písma poskytované spoločnosťou 
Google. Pri vyvolaní stránky natiahne Váš internetový prehliadač požadované Web Fonts do Vašej vyrovnávacej 
pamäte, aby sa mohli texty a druhy písma zobrazovať korektne. 
Toto sa dá len pripojením Vášho internetového prehliadača na servery Google. V dôsledku toho nadobudne Google 
informáciu o tom, že cez Vašu IP-adresu bola vyvolaná naša stránka. Používanie webových Google Fonts je v záujme 
zobrazenia našej jednotnej a atraktívnej Online ponuky. Ak Váš prehliadač nepodporuje webové fonty, Váš počítač 
použije štandardný predvolený typ písma. Ďalšie informácie k webovým Google Fonts nájdete pod 
https://developers.google.com/fonts/faq a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. 

5.6 Google Mapy 
Táto webová lokalita využíva cez API mapový systém Google Maps. Poskytovateľ je Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Ak chcete používať aplikáciu Google Maps, je potrebné uložiť Vašu IP-adresu. Tieto informácie sa obvykle prenášajú 
na server Google v USA a tam sa zálohujú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos dát. 
Používanie Google Maps je v záujme náležitého zobrazenia našej online ponuky a jednoduchej zistiteľnosti miest a 
lokalít, ktoré sme uvádzali na našej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle člániku 6 ods. 1 písm. f 
GDPR. Ďalšie informácie k zaobchádzaniu s dátami používateľa nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

5.7 YouTube 
Naša webová stránka používa pluginy Google-om prevádzkovanej stránky YouTube. Prevádzkovateľ stránok je 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 
Keď navštívite niektorú z našich stránok s odkazom na YouTube Plugin, budete pripojený k serverom vytvoreným 
YouTube. V dôsledku toho nadobudne YouTube-Server informáciu, ktorú z našich stránok ste navštívili. 
Ak ste prihlásený do Vášho účtu YouTube, umožníte YouTube, priradenie návštevy našej stránky k Vášmu osobnému 
profilu. Tomuto môžete zabrániť tým, že sa odhlásite z Vášho účtu YouTube. 
Používanie YouTube je v záujme náležitého zobrazenia našej online ponuky. Toto predstavuje oprávnený záujem v 
zmysle člániku 6 ods. 1 písm. f GDPR. 
Ďalšie informácie k zaobchádzaniu s dátami používateľa nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

6 Analýza nástrojov Tools a reklamy 
6.1 Google spracovanie dát objednávok 
So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní dát objednávok a plne implementujeme prísne 
požiadavky rakúskeho kontrolného úradu pri používaní nástrojov Google Tools. 

6.2 Google analytika 
Naša webová stránka je prepojená so servermi Google Analytics. Poskytovateľ je Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Služba Google Analytics používa  súbory "Cookies". Sú to textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú 
analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. Informácie vygenerované prostredníctvom súborov 
Cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v 
USA a tam sa uložia. Zálohovanie súborov Cookies Google Analytics prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f 
GDPR. Prevádzkovateľ internetových stránok má opodstatnený záujem na ukladaní súborov Cookies z dôvodu 
technicky bezchybného a optimálneho poskytovania svojich služieb. 
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Anonymita IP 
Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymita IP. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej 
stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín 
Dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie 
celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto 
informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách 
internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s 
používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom 
Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.  

Browser Plugin - Pluginy prehliada ča 
Uloženiu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás 
však na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. 
Okrem toho môžete zabrániť zostaveniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a 
prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky, ak si stiahnete a nainštalujete tento plugin pre 
prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Nesúhlas so zhromaž ďovaním dát 
Zhromažďovaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť, ak kliknete na nasledujúci link. Nastaví 
sa funkcia Opt-Out-Cookie, ktorá zabráni zhromažďovaniu dát pri ďalšej návšteve stránky: Google Analytics 
deaktivieren. 
Viac informácií o spracovávaní údajov pri Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 
spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Demografické údaje a záujmy v Google Analytics 
Táto webová stránka využíva funkciu “demografické údaje a záujmy” od Google Analytics. Tým sa začnú 
zhromažďovať demografické údaje ako sú vek, pohlavie a záujmy návštevníkov stránky. Tieto data pochádzajú z 
prehliadanej reklamy Googla ako aj návštevníckych dát iných poskytovateľov. Tieto údaje nemožno priradiť žiadnej 
konkrétnej osobe. Danú funkciu môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení vo Vašom konte Google alebo 
v zhromažďovaní dát cez Google Analytics v bode „Nesúhlas so zhromažďovaním údajov“. 

6.3 Google AdSense 
Táto webová stránka používa Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google Inc. ("Google"). Poskytovateľ je 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto 
internetovej stránke, Váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o 
súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili, sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem 
toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím 
ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť 
internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa Vášho používania 
tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa 
informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na 
reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie 
osoby spracovavaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi 
uloženými spoločnosťou Google. 
Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť; upozorňujeme ale na to, 
že v tomto prípade nemusí byť možné používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej 
lokality súhlasíte so spracovaním osobných údajov Vami uvedených prostredníctvom Google spôsobom a za účelom 
popísaným vyššie. 

6.4 Google Analytics Remarketing 
Naše webové stránky používajú funkcie Google Analytics Remarketing v spojení naprieč zariadeniami v službe 
AdWords a v službe DoubleClick. Poskytovateľ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA. 
Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné skupiny vytvorené cez Google Analytics naprieč zariadeniami v službe 
AdWords a v službe DoubleClick. Týmto spôsobom sa môžu zobrazovať personalizované reklamné oznamy, ktoré 
boli na Vás prispôsobené na základe predchádzajúceho používania a surfovania na jednom koncovom zariadení 
(napr. mobil) aj na inom Vašom zariadení (napr. tablet alebo PC). 
Po udelení súhlasu prepojí spoločnosť Google za týmto účelom Vašu históriu prehliadania webových stránok a 
aplikácií s Vašim kontom Google. Týmto spôsobom sa na ľubovoľnom zariadení, na ktorom sa prihlásite pomocou 
svojho účtu Google, budú zobrazovať rovnaké personalizované reklamy. 
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Na podporenie tejto funkcie eviduje Google Analytics googlom overených ID-používateľov, ktorí sú dočasne prepojení 
s našimi údajmi Google Analytics, a mohli sa tak zadefinovať a vytvoriť cieľové skupiny na zobrazovanie relevantných 
reklám naprieč viacerými zariadeniami. 
Danú funkciu Remarketing/Targeting môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení vo Vašom konte Google 
deaktivovaním personalizovaných reklám; viď Link: 
https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 
Súhrn zhromaždených dát vo Vašom konte Google prebieha výlučne na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete na 
Google kedykoľvek potvrdiť alebo odvolať (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). V prípadoch zhromažďovania dát, ktoré 
sa nezlučujú s Vašim kontom Google (napr. pretože nie ste žiadny vlastník konta Google alebo ste namietali proti 
zlučovaniu dát) spočíva zhromažďovanie dát na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo 
skutočnosti, že prevádzkovateľ má záujem o anonymnú analýzu návštevníkov stránky na reklamné účely. 
Ďalšie informácie a pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti 
Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

6.5 Google AdWords a Google Conversion-Tracking 
Táto webová stránka používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). 
Google AdWords je samoobslužný reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa Vaša reklama zobrazovala  
vo vyhľadávaní na Google. Táto webová stránka používa Google AdWords, analytickú službu Google a tiež 
sledovanie konverzií v rámci Google AdWords. Google AdWords umiestni cookie pre sledovanie konverzií na 
pevnom disku počítača (nazýva sa „konverzné cookie“), pokiaľ kliknete na reklamu Google. Tieto cookie sa stanú po 
30 dňoch neúčinné a nie sú používané na osobnú identifikáciu. Pokiaľ navštívite niektoré stránky nášho webu, Google  
môžu sledovať, na akú stránku ste nasmerovaní po kliknutí na reklamu. 
Dáta získané prostredníctvom konverzných Cookies sú používané na účely štatistických správ pre účet AdWords, 
ktoré používajú sledovanie konverzií. Tieto štatistiky nám hovoria, koľko bolo používateľov, ktorí klikli na reklamu 
Google a otvorili webovú stránku, ktorá obsahuje značku pre meranie konverzií. Nemáme však žiadnu možnosť 
získavať tým informácie umožňujúce osobnú identifikáciu používateľov. Nie sme schopní získaným odkazom získať 
informácie o konkrétnom používateľovi. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania (Tracking), môžete sa odhlásiť 
jednoducho deaktivovaním Cookie na Google Conversion-Trackings vo Vašom internetovom prehliadači v časti 
Nastavenia.  
Zálohovanie “konverzných cookie” prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej 
stránky má oprávnený záujem o analýzu návštevníkov stránky, ako aj o optimalizáciu webových ponúk a jeho reklám. 
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s Google 
AdWords je k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu: https://www.google.de/policies/privacy/. 
Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní Cookies a povoliť súbory Cookies iba v 
jednotlivých prípadoch, na prijímanie súborov Cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť ako aj povoliť 
automatické vymazanie súborov Cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní Cookies môže byť funkčnosť 
stránky obmedzená. 

6.6 Facebook Pixel 
Naša webová stránka používa takzvanú funkciu Facebook Pixel spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 
Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). 
Facebook Pixel je jednoduchý javascript, ktorý sa nazýva aj „klasický remarketingový kód“. Avšak pri správnom 
nastavení sú jeho možnosti ďaleko rozsiahlejšie. Práca s remarketingovými publikami na Facebooku sa preto stáva 
zložitejšou, ale efektívnejšou zároveň. Funkcia Facebook Pixel je súčasť kódu, ktorý je implementovaný na našej 
webovej stránke. Jej cieľom je zobrazovanie konverzácií (tj. zobrazuje, ktoré zariadenia boli použité používateľom na 
vykonanie činnosti), vytváranie takzvaného podobného publika (tj. oslovovanie používateľov reklamami, ktoré majú 
podobný charakter ako iní zákazníci) a generovanie komplexných štatistických údajov o používaní našej webovej 
stránky. Ak navštívite našu webovú stránku, funkcia Facebook Pixel priamo vytvorí spojenie s Facebookovými 
servermi. V takom prípade je Facebookový server informovaný, že ste navštívili našu webovú stránku a Facebook 
umiestni túto informáciu k Vášmu osobnému profilu na Facebooku. Spoločnosť Facebook môže povoliť zobrazovanie 
reklám na stránkach Facebook ako aj mimo Facebook-u. Toto využívanie nemôžeme my, ako prevádzkovateľ 
stránky, ovplyvniť. 
Viac informácií o zbieraní a používaní vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, rovnako ako informácie o 
Vašich právach a možnostiach nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Funkciu Remarketing môžete deaktivovať Remarketing “Custom Audiences” v nastaveniach pre zobrazovanie reklám 
pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak to chcete urobiť, musíte byť 
prihlásený na Facebook. 
Ak nemáte účet v službe Facebook, môžete deaktivovať reklamy z Facebook-u na stránke European Interactive 
Digital Advertising Alliance/ Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia EDAA: 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 
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7 Newsletter 
7.1 Údaje z Newslettra 
Ak chcete dostávať náš Newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ktorá nám 
umožní overenie, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a zároveň súhlasíte so zasielaním Newslettera. 
Keďže by sme Vám chceli zasielať len informácie, ktoré zodpovedajú Vášmu záujmu, sú potrebné aj doplňujúce 
informácie, o ktoré produkty alebo produktové rady máte záujem. Ďalšie údaje sa nepožadujú alebo len na základe 
dobrovoľnosti. Tieto dáta používame výlučne na rozposielanie požadovaných informácií a nie sú postúpené ďalej 
tretím stranám. Spracovanie údajov z registračneho formulára je založené na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 
písm. a GDPR16). Vaše dáta budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ budeme mať Váš súhlas a Newsletter budeme 
zasielať na Vami uvedenú adresu. Toto môžete kedykoľvek odvolať, najjednoduchšie cez Link "zasielať" alebo 
„odhlásiť“ v Newslettri. Zákonnosť uskutočneného spracovania dát pred odvolaním zostáva až do odvolania 
nedotknutá. Spracovanie údajov na základe povinných zákonných predpisov – najmä lehota uchovávania – zostávajú 
týmto nedotknuté. 
Vaše údaje za účelom rozposielania Newslettera sú u nás uložené až do zrušenia odberu a následne sú vymazané. 
Dáta, ktoré sú u nás uložené za iným účelom (napr. e-mailová adresa pre skupinu členov alebo z kontaktného 
formulára pri dopyte), zostávajú týmto nedotknuté. 

7.2 eyepin 
Táto webová stránka používa na odosielanie Newslettra program eyepin. Poskytovateľ je eyepin GmbH, Billrothstraße 
52, 1190 Wien, Österreich. https://www.eyepin.com/de/impressum/ 
eyepin je služba, pomocou ktorej sa odosielanie Newsletterov organizuje a analyzuje. Vaše údaje, ktoré nám boli 
zaslané za účelom odberu Newslettera sa uložia na serveri spoločnosti eyepin v Nemecku. 
Ak si neželáte analýzu cez eyepin, musíte sa odhlásiť z odberu Newslettra. Za týmto účelom je v každom Newsletteri 
k dispozícií príslušný link, pozri bod 7.1. Okrem toho sa z odberu Newsletteru môžete odhlásiť priamo na webovej 
stránke pod priečinkom Impressum. 

Analýza dát cez eyepin 
Prostredníctvom programu eyepin zasielame Newsletter našim odberateľom a následne môžeme naše kampane so 
zasielaním noviniek analyzovať. Tak vieme napr. vyhodnotiť, či bol Newsletter otvorený a na ktoré Linky bolo v takom 
prípade kliknuté. Na základe tohto spôsobu môžeme okrem iného zistiť, na ktoré Linky bolo kliknuté najčastejšie. 
Okrem toho vieme analyzovať, či boli po otvorení/kliknutí vykonané predtým zadefinované akcie (konverzný pomer- 
vyjadruje percento návštevníkov, ktorí na stránke vykonali požadovanú akciu a zmenili sa tak (konvertovali) z bežných 
návštevníkov na našich zákazníkov, abonentov a pod). Vieme napr. zistiť, či bol po kliknutí na náš Newsletter 
uskutočnený nákup. 
Eyepin nám umožňuje rozdeliť príjemcov Newslettra podľa rôznych kategórií (“clustern”). A podľa toho o aké produkty 
majú adresáti záujem alebo podľa bydliska, ich môžeme rozčleniť. Newsletter sa tak môže lepšie prispôsobiť 
príslušným cieľovým skupinám. 
Podrobnejšie informácie k funkciám eyepin-u nájdete pod uvedeným linkom: 
https://www.eyepin.com/de/e_mail_marketing/allgemein/ 

7.3 eyepin – zazmluvnené spracovanie dát 
So spoločnosťou Eyepin sme uzavreli Zmluvu o spracovaní dát, kde plne zohľadňujeme prísne predpisy rakúskeho 
úradu na Ochranu osobných údajov pri používaní služieb eyepin. 

8 Údaje k prevádzkovateľovi hostingovej služby IPAX 
8.1 IPAX 
Túto stránku spravuje firma IPAX OG, Barawitzkagassse 10, 1190 Wien, Österreich. Podrobnejšie informácie o firme 
IPAX nájdete pod: https://www.ipax.at/unternehmen/impressum/#.WtcJqIVOJLg 
IPAX nám poskytuje služby ako prevádzkovateľ hostingovej služby pre naše webové stránky. Jedná sa o 
zabezpečenie a technickú podporu a prevádzku všetkých funkcií a našich webových stránok na tzv, webovom serveri. 
Vami zadané dáta budú uložené na serveroch spoločnosti IPAX v Rakúsku. 
Ak si neželáte, aby Vaše údaje boli spracovávané cez IPAX, musíme Vás požiadať, aby ste nenavštevovali naše 
stránky.  

8.2 IPAX – zazmluvnené spracovanie dát 
So spoločnosťou IPAX sme uzavreli Zmluvu o spracovaní dát, kde plne zohľadňujeme prísne predpisy rakúskeho 
úradu na Ochranu osobných údajov pri používaní služieb IPAX. 
 

  
16 GDPR, článok 6, odsek 1a; dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; 
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