Správca osobných údajov
- je spoločnosť R PRODUCTION, s.r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina, Slovensko
- IČO: 44 604 891
- IČ DPH: SK20 22 751 665
- email: rproduction@rproduction.sk
Údaje, ktoré nám poskytnete:
- prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára na našich internetových stránkach sú interného charakteru za účelom
poskytnutia cenovej ponuky našich služieb, bližších informácii ohľadom našich služieb alebo za účelom nadviazania kontaktu s
Vami
- údaje, ktoré nám poskytnete sú čisto dôverné a neposkytujeme ich tretím stranám
- nenakupujeme a neobchodujeme so žiadnymi osobnými údajmi
V prípade plnenia zmluvy:
- správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebné pre takéto plnenie
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a
newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej
spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri
objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je
možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť
- zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
Správca uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní
nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje
spracovávané na základe súhlasu
- po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže
Automaticky spracované údaje z návštevy našich webových stránok, cookies môžu byť:
- IP adresa
- dátum a čas prístupu na našu webovú stránku
- aký máte internetový prehliadač
- aký máte operačný systém a v akom jazyku
- aké odkazy na našom webe navštívite
- všetky tieto informácie sú anonymné bez možnosti identifikácie konkrétnej osoby
- príjemcovia týchto údajov môžu byť služby spojené s hostingom a prevádzkovaním webovej stránky
- webové stránky používajú službu Google Analytics, za účelom analýzy používania našich webových stránok. Ukladanie súborov
cookie môžete zakázať pomocou nastavenia Vášho prehliadača
Podľa podmienok GDPR máte právo:
- na prístup, opravu, presnosť, vymazanie a odvolanie svojich osobným údajov napríklad elektronicky na email
rproduction@rproduction.sk (tieto práva platia pokiaľ nemáte so správcom zmluvný vzťah)
- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Správca prehlasuje:
- že prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov
- že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby
- údaje, ktoré nám poskytnete sú čisto dôverné a neposkytujeme ich tretím stranám
- nenakupujeme a neobchodujeme so žiadnymi osobnými údajmi
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete,
že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktuálna verzia podmienok ochrany osobných údajov je vždy zverejnená na
internetových stránkach správcu.
V prípade otázok nás kontaktujte na rproduction@rproduction.sk
Toto vyhlásenie je platné od 14.4. 2019

