Ochrana osobných údajov
Osobné údaje spracúvame na základe Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a
v súlade s Nariadením EÚ 679/2016 ( GDPR ).
Naša webová stránka používa takzvané „cookies“. Slúžia na to, aby bola naša webstránka
priateľskejšia pre používateľov a efektívnejšia.
Cookies vytvárame výlučne po vašom potvrdení (opt-in).
Čo je Cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného
zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do
priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú,
platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky
prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá
súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Používame dočasné a
trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak
trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov,
mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné
cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu poskytujúcu analýzu webových
stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“).
Ako si môžete upraviť alebo zablokovať cookies v svojom prehliadači:
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,
Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory
cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich
manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého
z týchto prehliadačov.
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie
súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak
používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie
cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
ZARADENIE VÁŠHO KONTAKTU DO DATABÁZY
Na úvodnej strane hore sa nachádza mailová adresa, ktorá sa používa na nadviazanie
elektronického kontaktu. Ak nám napíšete, zaradíme Váš kontaktný údaj do existujúcej
klientskej databázy, s cieľom zefektívnenia vzájomnej komunikácie prípadne zaslania

aktuálnych informácií na vami uvedený e-mail. Zadaním uvedeného údaju vyjadrujete súhlas
so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia informácií o našich produktoch a
službách. Tento údaj nikdy neposkytujeme iným stranám, slúži len na uvedený účel. Súhlas
môžete kedykoľvek odvolať.
VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY
















Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
elektronicky na e-mailovej adrese : medicadent.rajec@gmail.com písomne na adresu
spoločnosti alebo telefonicky na tel. čísle: + 421 905 777 770. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás
spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás
máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak
ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám
poskytnuté elektronicky.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť,
úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že
údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte
nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už
viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať
určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti
vyhovieť ( napr. povinná archivácia účtovných dokladov ).
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás
požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď
si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si
myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o
prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho
výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás
získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý
legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše
osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa
domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete
podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade
podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

