Na základe nadobudnutia účinnosti Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, t. j. nariadenia
Európskeho parlamentu a rady EU 2016/76 (GDPR – General Data Protection Regulation), predkladáme
toto prehlásenie a súčasne súhrn základných pravidiel našej činnosti ohľadne ochrany súkromia

PREHLÁSENIE O OCHRANE A SPRACOVÁVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nasledovné prehlásenie je záväzné pre spoločnosť Light design, s. r. o. a jej pracovníkov.

K spracovávaniu osobných údajov súčasných aj potencionálnych zákazníkov pristupujeme vždy zodpovedne,
tak aby bolo účelné a maximálne bezpečné.
Pre spracovávanie osobných údajov máme vypracované interné predpisy, ktoré sú v súlade s Všeobecným
nariadením o ochrane osobných údajov.
Pri spracovávaní osobných údajov zachovávame obchodné tajomstvo a dôvernosť informácií.
Podávame pravdivé a úplné informácie o skutočných vlastnostiach dodávaného tovaru alebo služieb.
Neustále zlepšujeme technické a technologické spôsoby spracovávania a zabezpečenia osobných údajov, za
účelom zvýšenia ochrany práv subjektov, s ktorých údajmi akýmkoľvek spôsobom narábame.

Prehlasujeme, že sme vyššie uvedené pravidlá vždy dodržiavali a naďalej sa k ich dodržovaniu zaväzujeme.

Miesto: v Bratislave

Za spoločnosť:

Light design, s. r. o.
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

Dátum: 21. 05. 2018

Meno a funkcia:

Martin Lukačovič
konateľ

Spracovanie osobných údajov na webových stránkach spoločnosti

Spoločnosť Light design, s. r. o. spracováva na svojich webových stránkach www.lightdesign.sk anonymizované osobné
údaje, ktoré boli zistené pri návšteve našich webových stránok, v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane
a spracovávaní osobných údajov.
Pokiaľ navštívite naše webové stránky, budú naše servery štandardne ukladať osobné údaje pre účely bezpečnosti
systému a informácie o webových stránkach, ktoré u nás navštívite, dátum a dobu trvania návštevy, identifikačné údaje
použitého typu prehliadača a operačného systému alebo informácie o webovej stránke, z ktorej ste na naše stránky
prešli. Zhromažďované údaje sa bez zvlášť udeleného súhlasu dotyčnej osoby nepoužívajú pre osobnú identifikáciu
návštevníka tejto webovej stránky. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Takéto štatistické vyhodnotenie
však osobné údaje neobsahuje. K spätnému sledovaniu jednotlivých užívateľov a užívateliek pri tom nedochádza, nie sú
zisťované IP adresy pristupujúcich počítačov. Osobné údaje mimo tento okruh (napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo
e-mailová adresa), sa nezaznamenávajú a pokiaľ áno, tak len v prípade, že ste tieto údaje zadali dobrovoľne, napr.
v rámci registrácie, ankety, účasti vo výhernej akcii alebo pri zadávaní požiadavky ohľadne určitých informácií.
Radi by sme neustále zlepšovali našu ponuku a preto používame analytický nástroj "Google Analytics".

Ochrana údajov v službe Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics – službu analýzy webových stránok od spoločnosti Google Inc. (ďalej len
"Google"). Google Analytics používa tzv. "súbory cookies" – textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré
umožňujú analyzovať, akým spôsobom využívate webové stránky. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových
stránok použije Google tieto informácie k tomu, aby vyhodnotil akým spôsobom využívate webové stránky, zostavil
prehľady webových aktivít a poskytol prevádzkovateľovi stránok ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok
a internetu. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením svojho webového prehliadača,
upozorňujeme však, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok
v plnom rozsahu.

Používanie tlačidiel alebo pluginov pre zdieľanie
Naša webová stránka používa tlačidlá pre zdieľanie a sociálne pluginy týchto sietí: Google+, Facebook, Instagram,
Pinterest, Twitter a pod. . Tieto tlačidlá sú rovnako ako pluginy označené logom. Pokiaľ otvoríte webovú stránku v rámci
nášho webu, ktorá takýto plugin alebo tlačidlo pre zdieľanie obsahuje, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie
s uvedenými servermi. Obsah príslušného tlačidla alebo pluginu pre zdieľanie bude priamo oznámený Vášmu
prehliadaču a jeho prostredníctvom začlenený do webovej stránky. Na základe začlenenia tlačidla a pluginu pre
zdieľanie obdrží daná sieť informáciu o tom, že ste otvorili príslušnú stránku v rámci nášho webu. Pokiaľ ste prihlásený
na sociálnej sieti, ako napr. Facebook alebo Google+, môžu site priradiť Vašu návštevu k príslušným užívateľským účtom.
Pri interakciách s tlačidlami alebo pluginmi pre zdieľanie (napr. stlačením tlačidla "Páči sa mi to"), prípadne pri odoslaní
komentára atď., bude príslušná informácia z Vášho prehliadača odovzdaná priamo spomínaným službám. Informácie
o účele a rozsahu zberu údajov a o ich ďalšom spracovávaní a využívaní, ako aj informácie o Vašich právach týkajúcich
sa tejto problematiky alebo o možnostiach nastavenia pre ochranu súkromia nájdete v pokynoch pre ochranu údajov
vyššie spomínaných sociálnych sietí a služieb.

Odber Newsletter-u
Vyplnením formulára pre odber noviniek dáva užívateľ súhlas k zasielaniu propagačných informácií zo spoločnosti Light
design, s. r. o. . Súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním Vašich osobných údajov môžete s účinnosťou
pre budúcnosť kedykoľvek odvolať. Pokiaľ nám zanecháte osobné údaje (napr. pri vyžiadaní Newsletter-u), máte
kedykoľvek možnosť nechať ich zase jednoducho vymazať priamo prostredníctvom prepojenia (link-u), ktorý bude
súčasťou každého vydania Newsletter-u alebo zaslaním e-mailu na info@lightdesign.sk .

