Spoločnosť EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 691 972,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo1094/B (ďalej ako „My“), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových
stránok onair.europa2.sk informuje o nižšie popísanom spracovaniu osobných údajov
a zásadách ochrany súkromia.
V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť nižšie uvedeného textu vysvetliť, poradiť
sa alebo prejednať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek
obrátiť na e-mailovej adrese info@europa2.sk
Rozsah spracovania osobných údajov
Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaný o vyplnenie
určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaše meno a priezvisko,
Obchodná spoločnosť,
Adresa alebo sídlo spoločnosti,
Identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
Telefónne číslo alebo
E-mailová adresa.

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie údaje, ktoré
nám vyslovene oznámite.
Na našich webových stránkach sledujeme aktivitu a správanie užívateľov, a to prostredníctvo
súborov cookies, najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať,
ako návštevníci stránku používajú alebo reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia
reklamy na stránke. Ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania
cookies príslušných tretích strán.
Účel spracovania
Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli
Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo pre účely plnenia našich povinností, t.j.
najmä pre vybavenie Vašej objednávky, vyhodnotenie súťaží, ktorých sa zúčastníte
a zasielanie Vami vyžiadaných informácií podľa požadovaných kritérií. Všetky osobné údaje
sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané,
relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme využiť k tomu, aby sme Vám zasielali
obchodné oznámenie, t.j. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách, plneniach
alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru mohli zaujímať.
Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutia osobných údajov pre
účely odpovede na Vami vznesené dotazy alebo Vami požadované informácie sú našou
zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy
alebo neposkytnutia odpovede na Vami vznesené dotazy.
Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžeme
kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať email s príslušnou žiadosťou na info@europa2.sk alebo na inú adresu, z ktorej ste od nás
obdržali obchodné oznámenie.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup:
Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme za
vyššie uvedenými účelmi poskytnúť našim subdodávateľom aby pre nás urobili ich
spracovanie. Osobné údaje môžu byť poskytnuté:
1. Externej účtovníčke,
2. Externej advokátskej kancelárii,
3. Spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverovú, webovú, cloudovú
alebo IT službu, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi.
Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše
služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných
povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon a účtovníctve, zákon
o archívnictve a evidencii alebo zákon o daniach z pridanej hodnoty.
Spracovanie osobných údajov detí
Naše webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších
16 rokov nespracovávame.
Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov:
Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce
práva:
1.
2.
3.
4.
5.

Právo na prístup k osobným údajom,
Právo na opravu,
Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“),
Právo na obmedzenie spracúvania údajov,
Právo vzniesť námietku na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.
Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese
info@europa2.sk alebo písomne, doporučeným listom adresovaným na adresu sídla
spoločnosti.
Sťažnosť môžete podať u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk)
Právo na prístup znamená, že dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má
právo získať prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných
údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada,
môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa

poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný
spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca.
Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je
požiadavka zložitá alebo častá. Musí však dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod
predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má
prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí
vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný
orgán.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie
Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné
pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne,
(iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody
pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné
otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich
osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej
spracúvať.
Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich
osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených
dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po
obdržaní námietky.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

