VYHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA TÝCHTO STRÁNOK O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť ECE Projektmanagement Bratislava s.r.o., so sídlom Metodova 6, 821 08
Bratislava ako prevádzkovateľ týchto internetových stránok a nákupného a spoločenského
centra CENTRAL prehlasuje, že chráni osobné údaje používateľov a zákazníkov.
1. Zber informácií
Zhromažďujeme od Vás informácie pri registrácii na našich stránkach, pri vstupe do súťaže
on-line a off-line a pri elektronickej komunikácii pomocou chatbota.
Tieto informácie zahŕňajú Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a miesto bydliska.
Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z Vášho počítača a
prehliadača, vrátane Vašej IP adresy, atribútov softvéru, hardvéru a navštívených stránok.
Na účely funkčnosti aplikácie CENTRAL BOT v Facebook Messenger získavame od Facebooku
prístup k vašim verejným osobným údajom a to:
Meno, priezvisko, profilový obrázok, nastavenie jazyka a časová zóna. Tieto vaše verejne
dostupné údaje nám poskytuje Facebook, ktorému ste udelili súhlas s používaním.
Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje, ako napr. Údaje o
vašom zdravotnom stave, politických preferenciách, vierovyznaní či viere a pod.
Ak sa rozhodnete pristupovať k službám s použitím Vášho účtu zriadeného v sociálnej sieti
(tj. Facebook, Google, Youtube, Instagram a iné) alebo kliknete na jedno z vložených tlačidiel
alebo prepojenie sociálnych sietí (napr. tlačidlo "Like" na Facebooku alebo tlačidlo " + "na
Googli atď.), budete zdieľať váš obsah a osobné údaje s príslušnými sociálnymi sieťami.
Beriete na vedomie, že takéto informácie môžu byť zverejnené na Vašej sociálnej sieti pod
Vaším účtom v tejto sociálnej siete. Beriete na vedomie a súhlasíte, že používanie Vašich
osobných údajov sociálnymi sieťami, vrátane údajov zdieľaných so sociálnymi sieťami, sa
riadi vlastnými zásadami ochrany súkromia týchto sociálnych sietí. Ak nechcete, aby o vás
sociálne siete zhromažďovali informácie, preštudujte si zásady ochrany súkromia príslušnej
sociálnej siete a / alebo sa odhláste z príslušnej sociálnej siete predtým.
2. Účel spracovania osobných údajov
Akékoľvek informácie, ktoré od Vás zbierame, môžu byť použité pre:
•
•
•
•
•
•

Personalizáciu Vašich skúsenosti a reakciu na Vaše individuálne potreby
Poskytovanie personalizovaného reklamného obsahu
Zlepšenie našich stránok
Zlepšenie služieb zákazníkom a Vašich potrieb podpory
Zasielanie obchodných oznámení a informácií o akciách a zľavách nákupného
a spoločenského centra Central Bratislava a to e-mailom, sms alebo inou formou
elektronickej komunikácie (chatbot)
Správu a vyhodnotenie súťaží alebo prieskumu

3. Zverejnenie informácií tretím stranám
Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak neprevádzame
tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou
našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, ak sa strany dohodnú, že tieto
informácie sú dôverné. Aktuálny zoznam spracovateľov je tu: MW Promotion, s.r.o., so sídlom:

Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Odd: Sro, vložka č 2364/S.

4. Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame na základe Vášho súhlasu, ukladáme po dobu 5 rokov
od ich získania podľa príslušných právnych predpisov. Po tejto dobe Vás budeme informovať,
že máme Vaše údaje uložené. Súčasťou tejto informácie bude žiadosť o predĺženie doby
uloženie osobných údajov. Ak nevyjadríte súhlas s týmto spracovaním, budú Vaše osobné
údaje vymazané. Týmto nie sú dotknuté osobné údaje, ktoré získame na základe iného
právneho titulu, ani tým nie sú dotknuté naše povinnosti ohľadom osobných údajov
uložených nám zákonom.
5. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:
•

•
•
•

právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie,
prípadne obmedzenie spracovanie, namietať proti spracovaniu alebo svoj súhlas
kedykoľvek písomne odvolať a to písomne na adresu sídla spoločnosti alebo zaslaním
e-mailu na adresu info@central.sk,
naša spoločnosť osobné údaje zlikviduje taktiež, ako náhle pominie účel, na ktorý boli
osobné údaje spracované,
máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu,
nemáte povinnosť osobné údaje našej spoločnosti poskytnúť, pričom, ak tak
neurobíte, nebude to pre Vás mať žiadne právne následky.

6. Ochrana informácií
Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení s cieľom zabezpečiť bezpečnosť Vašich
osobných údajov. Chránime tiež Vaše informácie off-line. Prístup k osobným údajom je
udelený iba zamestnancom, ktorí ho potrebujú na výkon práce (napríklad na účely
vyhodnocovania súťaží). Počítače / servery slúžiace na ukladanie osobných údajov sú
uchovávané v bezpečnom prostredí.
7. Používame cookies?
Áno, naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy.
Navyše, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenie sa na
záujmy používateľa. Použitie cookie však nie je v žiadnom prípade spojené so žiadnymi
osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.
8. Súhlas
Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.

