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UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
Ochrana Osobných Údajov
V našej spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. sme vypracovali nasledovné podmienky o
ochrane osobných údajov a to v súlade s našou spoločnosťou, povinností a záväzkov o
ochrane súkromia. V nasledujúcej časti podmienok je obsiahnutý kontextová časť, ktorá
zverejnuje a ustanovuje ochrane súkromia, postupy zhromažďovania a šírenia
informácií našej spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
Používaním stránok, ktoré prináležia spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. alebo
poskytovanými službami s nimi súvisiace sú považované akceptovaním zmluvy s
používateľom a zároveň tak súhlasíte aj s týmito nasledovnými zásadami o ochrany
osobných údajov. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito zásadami o ochrane osobných údajov, tak
nie ste opravnený používať stránku našej spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a služby
s nimi súvisiace.
Vysvetlenie pojmov "MY", "NÁS", "SPOLOČNOSŤ", "FIRMA" alebo "UNISOL
SLOVAKIA" ktorá rovnako zahrňuje , "UNISOL SLOVAKIA s.r.o." a našich pobočiek
a ostatných zamestnaných reprezentatov spoločnosti.

1. Aké informácie naša spoločnosť zhromažduje ?
Naša spoločnosť zhromažduje informácie len v prípade registrácie na stránkach
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. alebo pri jej osobnej prezentácii.
Osobné údaje: Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. može a je oprávnená
následovného zhromaždovania osobných údajov pri poskytovaný a používaní
webového rozhrania UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a to aj vrátane výužívania služieb medzi
poskytovateľom a odoberateľom alebo v prípade dalších ustanovených predpisov na
základe ochrane osobných údajov v nasledovnom znení:

 Meno, Priezvisko, Kontaktné informácie, Emailová adresa, Telefóne číslo, Mobilný
kontakt, Adresu fyzickej alebo právnickej osoby alebo aj číslo bankového účtu ( v
závislisti od poskytovania služieb ) a iných relevantných informáciách s nimi
súvisiace;
 Osobne informácie môžu byť poskytované našej spoločnosti na základe osobného
styku s osobou ktora je oprávnená zastupovania a konania v mene spoločnosti
alebo ako alternatívny spôsob možu byt poskytované prostredníctvom

elektronickej pošty, telefonického alebo mobilného rozhovoru, sociálnych médié
a plikácií, poskytovaných služieb a webového rozhrania.
 V prípade ďalšieho vyžiadania osobných informácií si vyhradzujeme právo
vyžiadať osobné overenie fyzickej alebo právnickej osoby a to v prípade pokiaľ sa
preukázalo porušovanie podmienok o ochrane osobných údajov. ( v takomto
prípade budeme vyžadovať preukázanie osobnej totožnosti a zodpovedanie
otázok na základe jej samotného overnia osobnej identity použivateľa)
 Informácie o interakciách s našimi webovými stránkami, službami, kontextovím
obsahom a reklamou vrátane, ale nie su výhradne pre identifikačné čísla
zariadenia, typu zariadenia, informácií o geografickej polohe, informácií o
počítačoch a spojeniach, štatistiky o zobrazeniach stránok, návštevnosti stránok
az nich, údajov, adresy internetového protokolu ( IP ADRESA ) a štandardných
informácií denníka.
Skupina informácií: Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. zhromažďuje
neidentifikovateľné, všeobecné, všeobecné a súhrnné informácie na lepšiu konštrukciu
webových stránok a služieb za účelom ich samotného vylepšenia a poskytovania pre
svojich odberateľov.
Neosobné informácie: Naša spoločnosť môže pri používaní webového rozhrania
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. zhromažďovať neosobné údaje, ktoré sú poskytované
v súlade právneho poriadku tretej strany. Pri používaní lokality môže spoločnosť
UNISOL SLOVAKIA s.r.o., poskytovať služby tretích strán (napr. Google Analytics)
a týto poskytovateľia tak majú oprávnenie prijímať a zaznamenávať neoprávnené
informácie zo súborov cookie, protokolov serverov a podobných technológií z vášho
prehliadača alebo mobilného zariadenia vrátane vašeho internetového protokolu ( IP
ADRESY ).
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kombinovať niektoré neosobné údaje s osobnými
údajmi, ktoré sú predmetom zhromažďovania na základe vylepšenia služieb. Tam, kde
tak urobíme, budeme považovať kombinované informácie za predmet osobných údajov,
ak sa výsledná kombinácia môže použiť na ľahkú identifikáciu alebo lokalizáciu v
rovnakom spôsobe ako osobné údaje.

2. Ako nakladáme s informáciami o osobných údajov?
Naša spoločnosť používa poskytovateľov hostingových služieb, preto že vaše informácie
môžu byť prenášané medzi našimi poskytovateľmi služieb a uložené na serveroch a na
rôznych miestach v Europskej Únie i mimo nej. UNISOL SLOVAKIA s.r.o. udržuje
kontrolu nad vašimi informáciami, ktoré ste nám poskytli na spracovanie s vašim
osobným súhlasom. Vaše informácie chránime technickými a administratívnymi
bezpečnostnými opatreniami na zníženie rizika straty, zneužitia, neoprávneného

prístupu, zverejnenia a zmien, ktoré sú zabepečené na základe našich poskytovateľov.
Niektoré z bezpečnostných prvkov, ktoré používame sú poskytované našimi
poskytovateľmi a to vrátane firewalov, šifrovanie údajov, fyzické kontroly a prístupy do
našich databázových centier a kontroly vrátane autorizácie prístupu k informáciám.

3. Ako používame vami poskytované informácie ?
Pokiaľ používate webové rozhranie spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. tak môžeme
požadovať určité informácie za účeľom zdokonalovania služieb a servisu. V našej firme
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. nezdieľame a ani neposkytujem žiadnu vašu osobnú
identifikovateľnú ani transakčnú informáciu s žiadnou inou osobou alebo subjektom,
ako je uvedené v týchto pravidlách. Stanovenie v tomto poriadku platí, že žiadna iná
tretia strana nemá opravnenie k vašim informáciam a neprijíma vaše osobné údaje
alebo iné transakčné údaje okrem tých, s ktorými máte transakcie a zdieľate tieto
informácie vy sami alebo ste im vy osobne vyjadrili vás osobný súhlas. Informácie, ktoré
zhromažďujeme, slúžia na vylepšenie obsahu našej webovej stránky, používanej na
informovanie spotrebiteľov o aktualizáciách na našom webovom rozhraní a na
komunikáciu, ako je napríklad služba zákazníkom, využitie služieb a iné informácie
súvisiace len s produktami a servisom spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
Komunikácia: Na operačné účely vám môžeme posielať uvítacie e-maily a iné
transakčné e-maily, napríklad fakturáciu, správu účtov alebo údržbu systému. Môžeme
vám tiež posielať propagačné akcie, oznámenia o produktoch, prieskumy, bulletiny,
aktualizácie pre vývojárov, hodnotenie produktov a informácie o udalostiach alebo iné
marketingové alebo komerčné e-maily a to len pokiaľ ste k tomuto účelu vyjadrili váš
osobný súhlas. Túto e-mailovú komunikáciu môžete od spoločnosti UNISOL SLOVAKIA
s.r.o. kedykoľvek zrušiť odhlásením pomocou písomného oznámenia prostedníctvom
zaslania poštovného oznamiena prevádzkovateľovi alebo vo forme elektronickej
komunikácie ako oznámenie o zrušenie odberu a to v rámci každej e-mailovej správy
alebo odoslaním e-mailu, aby sme mohli vykonať nápravu a všetky vaše kontaktné
informácie odstránili z nášho e-mailového zoznamu alebo registračnej databázy.
Marketing: Na základe využitia marketingových služieb spoločnosti UNISOL SLOVAKIA
s.r.o. súhlasíte s tým, že môžeme použiť vaše osobné informácie, aby sme vám poskytli
informácie o našich službách a nástrojoch, poskytli cielené marketingové a propagačné
ponuky na základe vašich komunikačných preferencií a prispôsobili mieru a zlepšili
našu inzerciu. Odber elektronickej komunikácie môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na
odkaz na zrušenie odberu, ktorý je obsahuntý v elektronické pošte alebo nás môžete
kontaktovať pisomnou formou zo žiadosťou o ukončenie odberu elektronickej
komunikácie v tomto smere.

Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. neprenajíma, nepredáva, predáva a ani nijako inak
neposkytuje zdieľanie prístup k ochrane o osobných informáciách o vás s inými ľuďmi
alebo spoločnosťami, ktoré nie sú pridružené, na marketingové účely (vrátane priamych
marketingových cieľov) bez vášho osobného alebo písomného súhlasu. Môžeme
používať a zdieľať neosobné informácie pre naše marketingové účely vrátane, ale bez
obmedzenia, marketingu na iných webových stránkach. V tomto smere môžeme
napríklad použiť len informácie na kontrolu počtu zobrazení vašej reklamy, na
zobrazovanie reklám prispôsobených vašim záujmom a na meranie účinnosti
reklamných kampaní. Ako obmedzenie nám môžete zabrániť tomu, aby sme vám na
iných webových stránkach prispôsobili naše reklamy tak, že z nej budú odstránené
súbory cookie.

4. Zdieľanie informácií o ochrane osobných údajov
Zverejňujeme ochanu o osobných údajov a informácie na to, aby sme odpovedali na
právnu legislatívu a zákonné požiadavky, uplatňovali naše pravidlá, odpovedali na
tvrdenia, že záznam alebo iný obsah porušuje práva iných, pomáha ochránovať ľudské
práva a majetok alebo bezpečnosť každého z nás. Takéto informácie budú zverejnené
len v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Ako sme uviedli vyššie, nezverejňujeme
vaše osobné informácie tretím stranám na ich marketingové účely bez vášho
výslovného súhlasu.
Osobné údaje môžeme zverejniť našim spriazneným osobám, dodávateľom a
poskytovateľom služieb z tretích strán a zahraničným poskytovateľom služieb na
niektoré z vyššie uvedených účelov. Prijímame primerané kroky, aby sme zabezpečili, že
zámorskí príjemcovia vašich osobných údajov neporušia povinnosti týkajúce sa ochrany
osobných údajov súvisiacich s vašimi osobnými informáciami.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť subjektom nachádzajúcim sa mimo EÚ.
Spoločné údaje môžeme zdieľať s inzerentmi a inými tretími stranami pokiaľ dojde
k dohode a vyžiadaní týchto služieb. Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. používa
šifrovacie technológie štandardného odvetvia pri prenose a prijímaní údajov o
zákazníkoch a transakciách pri osobnom styku s odberateľom, ktoré si môžu rovnako aj
vykonať prostredníctvom našich webových stránok a to v prípade, že pri využití
poskytovaných služieb našej spoločnosti tak sami vykonali elektronickým spôsobom.

5. Cookies
Súbory cookie sú údaje priradené webovým serverom, ktoré jednoznačne identifikujú
prehliadač v počítači. Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. používa súbory cookie
nazývané "trvalé" súbory cookie, ktoré vám umožnia, aby si vás pri následných
návštevách pamätal, urýchlili alebo zlepšili vaše skúsenosti so službami alebo
ponúkanými funkciami. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom zhromažďovať
informácie o vašich navigačných modeloch prostredníctvom lokality. Máte možnosť
zakázať súbory cookie kedykoľvek prostredníctvom svojich prehliadačov. Činnosť
webových stránok môžeme tiež ukladať do súborov cookie, ktoré môžu používať
dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google na zobrazovanie reklám a to na
základe vášho správania na našom webovom rozhraní.
Dodávatelia tretích strán (napríklad služba Google Analytics) tak môžu prijímať a
zaznamenávať neoprávnené informácie zo súborov cookie, protokolov serverov a
podobných technológií z prehliadača alebo z mobilného zariadenia vrátane vašej adresy
IP. Zrušenie a používanie súborov cookie spoločnosťou Google je možné požiadať
prostredníctvom stránky na zrušenie inzercie Google a podobne.

6. Prístup k informáciam a ich aktualizácia
Ako odberateľ služieb si môžete požiadať o prístup k akýmkoľvek vašim osobným
informáciám, ktoré máme pre vás kedykoľvek k dispozícii, a to tak, že nás kontaktujete
na prostredníctvom elektronickej komunikácie na tejto emailovej adresse
office@unisol-slovakia.sk alebo nás môžete kontaktovať aj písomnou formou. Ak
uchovávame informácie, na ktoré máte prístup, budeme sa snažiť poskytnúť vám
vhodné prostriedky na prístup k nim (napríklad zaslaním písomnou formou alebo
zaslaním elektronickou poštou k vám). Za poskytnutie informácií vám môžeme účtovať
poplatok za pokrytie administratívnych a iných primeraných nákladov. Nebudeme
účtovať poplatok za jednoduché spracovanie žiadosť a rovnako nebudeme účtovať
žiadne opravy vašich osobných údajov.
Ojedinele sa môžu vyskytnuť prípady, keď vám nebude možné poskytnúť prístup k
osobným informáciám, ktoré o vás vlastníme. Napríklad pravdepodobne budeme
musieť odmietnuť prístup, ak by udelenie prístupu zasahovalo do súkromia iných
použivateľov, databázy alebo ak by to viedlo k porušeniu dôveryhodnosti o ochrane
osobných údajov alebo narušeniu podmienok, ktoré sú stanovené spoločnosťou UNISOL
SLOVAKIA s.r.o. Ak k tomu porušeniu podmienok dôjde, poskytneme vám písomné
vyrozumenie a dôvody na akékoľvek odmietnutie vašej osobnej žiadosti.

7. Zmeny o ochrane osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Akékoľvek
aktualizované verzie týchto pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na
našej webovej stránke. Prečítajte si ho pravidelne. Podmienky o ochrane osobných
údajov boli naposledy aktualizované dňa 01/10/2020.
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