VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame
pokladáme za veľmi dôležité, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické
a organizačné opatrenia. Súčasne spoločnosť Binary House s. r. o. vykonáva
spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov
tieto otázky môžete adresovať na info@binary.house.

1. Prevádzkovateľ
Binary House s. r. o.
Jozefská 2982/7
811 06 Bratislava
Slovenská republika

2. Účel, rozsah a právny základ spracúvania osobných údajov
a. Účel spracúvania osobných údajov
Spracovávané údaje na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov:
V súvislosti s poskytovaní našich služieb a produktov sme oprávnení spracovávať
Vaše osobné údaje na základe zmluvného vzťahu alebo z dôvodu zabezpečenia
činností súvisiacich s prípravou ponúk a účasťou vo výberových konaniach.
Osobné

údaje

získané

vyplnením

kontaktného

formulára

slúžia

na

účely

predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu
poskytovaných

služieb).

Takéto

údaje

nepoužijeme,

nespracujeme,

ani

neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad
rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme
výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným
rozhodnutím verejnej moci.

Cookies:
Pri navštívení webových stránok www.binary.house dochádza k ukladaniu súborov
cookies (súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach).
Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových
stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu
osobu.

b. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné
údaje
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
Spracovávané údaje na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov:
•
•

meno, priezvisko,
e-mail adresa, tel.kontakt

Okrem toho spracovávame aj nasledujúce údaje:
• Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
• Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
• Informácie o vašej aktivite
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
• Kontaktný formulár z webovej stránky www.binary.house
• Súbory cookie

c. Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov
a podľa požiadaviek osobitých predpisov.
Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania
a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená
spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky
v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov
Spoločnosť Binary House s. r. o. poskytuje osobné údaje zákazníkov iným subjektom
výlučne v prípadoch, ak je tak povinná a/alebo oprávnená urobiť na základe platných
právnych predpisov, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie služieb a produktov,
alebo pokiaľ k tomu dá zákazník svoj súhlas.
Súbory cookie sú spracovávané v Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

e. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín.

f. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Na našej stránke používame službu Google Analytics a Google Adwords – služby
analýzy webov a cielenej reklamy poskytované spoločnosťou Google.
Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate našu webovú stránku.
Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s Vaším používaním
našej webovej stránky budú odoslané na server spoločnosti Google. Na to, aby sme
mohli všetkým našim používateľom poskytnúť kvalitnejšie služby, zhromažďujeme od
nich informácie, a to akým jazykom hovoríte, demografické údaje, ktoré podstránky
webu ste navštívili, ako dlho ste sa na nich zdržali, aké akcie ste vykonali, aký okruh
záujmov máte na webe, odkiaľ ste na našu stránku prišli, informácie o operačnom
systéme a internetovom prehliadači. Na základe týchto informácií Vám potom vieme
poskytnúť relevantnú reklamu cez remarketing. Výsledky analýzy nám spoločnosť
Google sprístupňuje v anonymizovanej podobe.

3. Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od spoločnosti Binary House:

•

prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby,
zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
vymazanie spracovávaných osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania,
ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje
spracúvané na základe súhlasu, osobných údajov pre marketingové účely, ak
neexistuje objektívny oprávnený záujem spoločnosti, ak sú osobné údaje
spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
obmedzenie spracúvania osobných údajov,
odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Binary
House v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané
automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo
súhlasu.
namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva
na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, vrátane profilovania a
priameho marketingu
odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov

•

podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných

•
•
•
•

•
•

•

údajov SR
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva
môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala
podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne
vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením
technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní
odo dňa doručenia žiadosti.

Pravidlá používania cookies
Ak navštívite stránku, ktorá využíva cookies, vo vašom elektronickom zariadení sa
vytvorí malý textový cookie súbor. Cookies používa naša spoločnosť na to, aby sme
mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sú naše stránky používané a aby sme
ich mohli efektívnejšie optimalizovať prípadne Vám zasielať relevantnú reklamu.
Pokiaľ si neprajete súbory cookies používať, môžete v nastaveniach vášho
internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku vášho počítača vymazať,
zablokovať ich príjem alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookie
automaticky zmažú pri zatvorení okna prehliadača. Pre bližšie informácie vyhľadajte
v nápovede vášho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies:
•
•
•
•

Firefox
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari

Analytické a výkonnostné cookies (Typ 1)
Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom návštevníci
používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies nám ukazujú, ako prebieha
interakcia medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, lebo nám poskytujú
informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach a o výskyte
prípadných problémov, napr. chybových hláseniach. Tieto informácie nám pomáhajú
zlepšiť výkon našich webových stránok. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o
aktivitách používateľa na iných webových stránkach.

Do tejto kategórie zaraďujeme nasledujúce cookies:
•

identifikátor pre Google Analytics - viac informácií

Cookies pre cielenú reklamu a remarketing (Typ 2)
Tento typ cookies používame pre zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre
používateľov a ich záujmy. Tieto cookies používame aj na uloženie a meranie
efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník zoznámil počas návštevy
konkrétnych webových stránok. Naša spoločnosť používa tento typ cookies na účely
marketingu (pri prvej návšteve našich stránok máte možnosť používania týchto

cookie povoliť). S vaším súhlasom použijeme získané informácie na analýzu vášho
správania na našich webových stránkach a tiež pre zobrazovanie špecifickej reklamy
niektorých našich výrobkov. Veríme, že táto funkcia je pre vás prospešná, pretože
vám budeme zobrazovať len tie reklamy alebo obsah, ktoré zodpovedajú vašim
záujmom.

Do tejto kategórie zaraďujeme nasledujúce cookies:
•

cielená reklama (Google Adwords, Google Analytics) - viac informácií

