Ako chránime vaše súkromie?
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky
potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich
používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach,
ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.
Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich
osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je naša spoločnosť:
Greening, s.r.o.
so sídlom: Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO: 36576352
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, vložka č.
14580/V
V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných
údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás
kontaktovať e-mailom na adrese greening@greening.sk alebo písomne na adrese našej
spoločnosti.

Aké údaje zbierame
Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:
1. údaje potrebné na vybavenie objednávky. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých
vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa,
adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.
Nezadávate nám žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich
účtoch. Za naše služby a dodané výrobky platíte priamo príkazom svojej banke na základe
vystavenej faktúry - daňového dokladu.
Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania
informácii o špeciálnych ponukách a novinkách.

Ako údaje používame
Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi
Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky,
používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného
a fakturačného poriadku.

Komunikácia s vami
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním
objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa
nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu
adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Ak ste nám
k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách
a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Bezpečnosť a ochrana práv
Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali
na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré
kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Právne základy
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme
informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a služieb.
2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komunikácie o novinkách a aktuálnych
ponukách.
3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej
objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným
orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či
vykonávanie rozhodnutí.
4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých
marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv.

Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným
subjektom, s výnimkou situácií opísaných nižšie:
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú
ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

UPS, Slovak parcel
service, s.r.o.

Budimír 368, 044 41, IČO: 31329217 zapísaná v Obchodnom
registri Bratislava I. oddiel Sro., vložka č.3215/B

V prípadoch externého spracúvania
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na
základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné
bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli
požadovanú ochranu.
Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:
wbx, s.r.o.
(doména)

Websupport s.r.o.
(hosting,ftp server,
maily)

Ostrovského 12, 04001 Košice
IČO: 46530622
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel
Sro, Vložka č.29272/V
Staré Grunty 12, 841 01 Bratislava
IČO: 36421928
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vložka č.15337/L

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli
povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov,
aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú
voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria
napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na
riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné,
technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú
uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu
obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame
Osobné údaje uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je doba uchovávania daňových
dokladov, zmlúv /desať rokov/ od poskytnutia služby, resp. dodania tovaru.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie
na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame
tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na
základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu
údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Aké sú vaše práva
Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si
uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti
informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme
uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. Uplatniť vaše práva si
môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené
v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ nižšie.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu
trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej
žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a
neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade,
ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás
spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do
tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu
Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné
údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“ alebo
nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné
údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene
akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú
splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
•

údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

•

odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie
neexistuje iný právny základ

•

namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov,
spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na
spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

•

osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
•

ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí
správnosť týchto osobných údajov

•

spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania
osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

•

už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše
vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

•

v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či
oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi
oprávnenými záujmami

Podávanie sťažností

,

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v
rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať
sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

