
Prehlásenie o ochrane osobných údajov  

Tieto zásady (spolu s našimi Zásadami použitia webových stránok, Všeobecnými obchodnými 

podmienkami a všetkými ostatnými dokumentmi na ktoré odkazujú webové stránky)  stanovujú základ 

pre zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. 

Pre účely Zákona o ochrane osobných údajov (Data Protection Act 1998, ďalej len Zákon), je osobou 

spravujúcou údaje spoločnosť EMIXIT Limited, so sídlom na 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 

9JQ, Spojené kráľovstvo.  

Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto webových stránok  budú uložené a použité 

iba v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Vypracovali sme zásady ochrany osobných 

údajov ako aj politiku bezpečnosti informácií a ďalšie interné kontrolné mechanizmy, ktoré majú zaistiť, 

aby používanie zákazníckych dát spĺňalo osem Zásad ochrany osobných údajov v rámci správneho 

zaobchádzania s informáciami.  

Tieto zásady vyžadujú, aby boli údaje: spracované korektne a zákonným spôsobom; aby boli správne 

a aktuálne; primerané; relevantné a nie nadbytočné; aby boli  uchované iba na nevyhnutnú dobu; aby 

boli spracované v súlade s právami  subjektov údajov; aby boli uchovávané bezpečne; a aby neboli 

sprístupnené do krajín, ktoré nie sú schopné zabezpečiť ich primeranú ochranu.  

Spoločnosť EMIXIT Limited (ďalej iba EMIXIT) sa zaväzuje zaistiť ochranu vašich osobných údajov. 

Sme si vedomí, že súkromie vašich údajov je pre vás veľmi dôležité. Sme veľmi opatrní, čo sa týka 

údajov, o ktoré Vás žiadame, a tieto používame iba na spracovanie objednávok a zabezpečenie čo 

najlepších služieb pri vašich nákupoch.  

Nižšie uvádzame podrobnosti o tom, ktoré údaje budeme zhromažďovať, ako zabezpečíme ich 

bezpečnosť a ako ich použijeme.  

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme?  

Zhromažďujeme iba vedome a dobrovoľne poskytované osobné údaje.  To sa deje keď sa registrujete 

na webovej stránke, meníte svoje osobné údaje, žiadate o cenovú ponuku, zadávate objednávku, 

posielate nám mail alebo nám poskytujete spätnú väzbu.   

Zhromažďovať a spracovávať môžeme nasledujúce údaje týkajúce sa vašej osoby:  

• Informácie, ktoré poskytnete pri vyplňovaní formulárov na našich stránkach. To zahŕňa informácie 

poskytnuté pri registrácii na naše stránky alebo pri vyžiadaní si ďalších tovarov a služieb.  

• Keď nás kontaktujete, môžeme uložiť záznam tejto korešpondencie.  

• Podrobnosti k transakciám, ktoré uskutočňujete prostredníctvom našich stránok a plnení vašich 

objednávok.  

• Podrobnosti o vašich návštevách na našich stránkach vrátane, nie však výlučne, dát o prevádzke na 

webovej stránke, polohe, štatistických údajov ohľadom prihlasovania a ďalších komunikačných dát 

potrebných pre naše vlastné fakturačné alebo iné účely, a vrátane zdrojov, do ktorých máte prístup.  

Užívateľské meno a heslo nám taktiež umožňujú vygenerovať pre Vás Vaše údaje vždy, keď sa 

prihlásite.  

Adresy IP a súbory cookie  

Pre účely správy systému môžeme zhromažďovať údaje o vašom počítači, vrátane adresy IP, ak je k 

dispozícii, operačného systému a typu prehliadača. Ide o štatistické dáta o akciách a vzorcoch 

prehliadania zo strany našich používateľov, ktoré neidentifikujú žiadnu konkrétnu osobu.  



Z tých istých dôvodov môžeme získať údaje o vašom všeobecnom používaní internetu pomocou 

súboru cookie, ktorý sa uloží na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie obsahujú dáta, ktoré sú 

prenesené na pevný disk počítača. Pomáhajú nám zlepšovať naše stránky a zabezpečiť našim 

používateľom lepšie a individualizovanejšie služby. Umožňujú nám:  

• Odhadnúť veľkosť nášho publika a vzorec používania.  

• Ukladať údaje o vašich preferenciách a s ich pomocou potom individualizovať naše stránky podľa 

vašich záujmov.  

• Zrýchliť vaše vyhľadávanie.  

• Poznať vás, keď sa vrátite na naše stránky.  

Súbory cookie môžete odmietnuť nebo prijať aktiváciou/deaktiváciou nastavenia vo vašom prehliadači. 

Ak však aktivujete odmietnutie súborov cookie, nebudete mať prístup k určitým častiam našich stránok. 

Ak ste prehliadač nenastavili na odmietnutie súborov cookie, vydá systém súbory cookie, hneď ako sa 

prihlásite na naše stránky.  

Ako uchovávame vaše osobné údaje  

Využívame technológiu SSL (Secure Socket Layer), ktorá zabezpečuje 128bitové kódovanie vašich 

údajov ešte pred ich odoslaním k nám. To znamená, že vaše údaje môže prečítať iba náš 

zabezpečený server.  

Dodržiavame bezpečnostné postupy pre uchovávanie a poskytovanie údajov, ktoré ste nám poskytli, 

aby sme ich ochránili pred neoprávneným prístupom a nevhodným použitím. V rámci týchto 

bezpečnostných postupov vás príležitostne požiadame o overenie vašej identity pred tým, než vám 

poskytneme citlivé informácie. Máme prísnu internú metodiku, ktorej dodržiavanie je podmienkou 

zamestnaneckého pomeru našich pracovníkov a externý prístup do systému nie je dovolený.  

Bohužiaľ prenos údajov prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Napriek naším maximálnym 

snahám chrániť vaše údaje nie je možné garantovať ich bezpečnosť počas prenosu na naše stránky. 

Každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich údajov použijeme prísne postupy a 

zabezpečovacie funkcie, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.  

Ako používame vaše osobné údaje  

Vaše osobné údaje používame na účely: spracovania objednávok; prieskumu trhu; poskytovania 

informácií o ponúkaných produktoch a službách; spracovania platieb a správy vášho účtu, overenia 

vašej identity a spracovania vašich dotazov; realizáciu propagačných aktivít a ako pomôcku na 

zaistenie čo najlepších služieb.  

Poskytovanie údajov  

Vaše dáta môžeme poskytnúť ktorémukoľvek členovi našej skupiny, teda naším dcérskym 

spoločnostiam, nášmu holdingu a jeho pobočkám, ako ich ustanovuje § 1159 britského Zákona o 

obchodných spoločnostiach (Companies Act 2006). Vaše údaje môžeme poskytnúť tretím stranám:  

• V prípade, že predáme alebo kúpime spoločnosť alebo aktíva. V takomto prípade môžeme vaše dáta 

poskytnúť osobe predávajúcej alebo kupujúcej túto firmu alebo aktíva.  

• Spoločnostiam, ktoré  sú partneri spoločnosti EMIXIT výhradne za účelom poskytovania služieb  

špecifikovaných v našich Všeobecných obchodných podmienkach, napr. skladom, špedičným firmám 

atď.  

• Ak tretia strana získa spoločnosť EMIXIT alebo podstatnú časť jej aktív. V takom prípade budú dáta 

o našich zákazníkoch jedným z predvedených aktív.  



• Ak sme povinní poskytnúť alebo zdieľať vaše údaje, aby sme vyhoveli naším zákonným 

povinnostiam, alebo aby sme mohli vykonať alebo uplatniť naše Zásady použitia webových stránok, 

Všeobecné obchodné podmienky či iné dohody, alebo aby sme ochránili práva, majetok alebo 

bezpečnosť spoločnosti S D Ramsden & Company Limited, našich zákazníkov a ďalších osôb. To 

zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami pre účely ochrany pred podvodom a 

zníženia úverového rizika. 

 Vaše práva 

 Ak si neprajete dostávať informácie o našich produktoch a službách alebo o službách ponúkaných 

spoločne s inými organizáciami alebo ich menom, môžete túto možnosť odmietnuť počas registrácie.  

Máte právo pristupovať k údajom, ktoré o vás uchovávame. Môžete si vyžiadať kópiu osobných údajov, 

ktoré si o vás uchovávame a  nechať opraviť akékoľvek nepresnosti. Za poskytnutie týchto údajov 

účtujeme poplatok vo výške 10 libier. Pred spracovaním tejto požiadavky vás požiadame o overenie 

vašej identity. Všetky žiadosti o informácie zasielajte prosím Právnemu oddeleniu na nižšie uvedenú 

adresu.  

Naše stránky môžu občas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov, inzerentov a 

pridružených spoločností, alebo na webové stránky tretích strán, ako sú obchodné komory alebo 

ministerstva.  Ak použijete odkaz na akúkoľvek takúto webovú stránku, vezmite prosím na vedomie, 

že tieto stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, za ktoré nepreberáme zodpovednosť 

a neručíme za nich.  Než poskytnete svoje osobné údaje týmto stránkam, oboznámte sa s ich 

zásadami ochrany osobných údajov.  

Aktualizácia vašich osobných údajov  

Údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, môžete zmeniť prostredníctvom prihlásenia k vášmu účtu. 

Môžete meniť svoje meno, telefónne číslo, e-mailovou adresu a heslo.  

Zmeny prehlásenia o ochrane osobných údajov  

Toto prehlásenie môžeme podľa potreby meniť a síce uverejnením jeho revízie na týchto stránkach. 

Pri každom vstupe na tieto stránky vyjadrujete súhlas s tým, aby sa na všetky nami uchovávané údaje 

o vás bolo uplatnené  aktuálne platné a účinné prehlásenie o ochrane osobných údajov.  

Súhlas  

Použitím našich webových stránok súhlasíte s použitím vašich osobných údajov spôsobmi 

stanovenými v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. 

 Kontakt 

 Ak máte nejaké dotazy alebo obavy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, alebo spôsobu, 

akým tieto údaje používame, obráťte sa prosím na naše Právnické oddelenie (Legal Department) na 

adrese EMIXIT Limited, 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, UK. Tieto podmienky boli 

naposledy aktualizované 1. novembra 2017. 

Tento slovenský preklad je uvedený na lepšie porozumenie a slúži iba na informačné účely. V prípade 

sporov bude záväzná len anglická verzia. 

 


