OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA STRÁNKE HTTPS://LIFESTARTER.SK
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými
údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá
používania cookies Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov je OZ Lifestarter, Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava,
IČO: 50 718 274, DIČ: 2120944606, ktorý používa informačný systém Office 365.
2. Ochrana osobných údajov
2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od užívateľov/klientov požadovať niektoré osobné údaje pre
účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností
Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia
byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne
odovzdať
2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby.
2.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu
používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie
vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie
prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivírovej ochrany,
SSL protokol).
2.4 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy,
ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu
spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných
údajov.
2.5 Naša spoločnosť bude spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke/ zmluve o dielo,
pre účely plnenia predmetnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú k jej plneniu,
vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie
nevyhnutné na základe právnych predpisov.
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2.6 Osobné údaje bude OZ Lifestarter spracúvať automatizovane aj manuálne a bude ich
odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie zmluvy o dielo,
napr. informačné systémy, softvéry a aplikácie, zaistenie prevádzky internetového obchodu,
spracúvanie platieb, databázy apod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre
tento účel nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzatvoriť.
2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas
nasledujúcej doby:
• údaje ako napr. meno, priezvisko, vek, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa,
údaje o zdraví alebo akékoľvek údaje a databázy, ktoré klient poskytne alebo sprístupní
prevádzkovateľovi počas trvania existencie zmluvného vzťahu alebo do doby vybavenia
všetkých Objednávok užívateľa/klienta, prípadne po dobu 5 rokov od objednania služieb, podľa
toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie;
Komentáre - Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré
sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača
z dôvodu ochrany proti spamu.
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť
poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov
služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára
bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.
Multimédiá - pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu
obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek
údaje o polohe z obrázkov.
Kontaktné formuláre - Pri jednotlivých kontaktných formulároch máte možnosť vyjadriť
súhlas so spracovaním osobných údajov formou zaškrtnutia políčka.
3. Vaše práva
3.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie,
prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva
vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá
osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
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b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa
§ 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie
najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej
sekcii.
3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v
súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto
získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického
kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú na
vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné
oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky
spokojnosti.
3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie
obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii
na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho
zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.
4. IP adresy, cookies, Google Analytics, FB Pixel, AdWords a profilovanie
4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to
výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím
osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.
IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese
a o type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto
webovej stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame.
Vaša IP adresa nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť.
4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými
osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.
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4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich
používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím
stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich
používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri
návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba
nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje.
Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku
naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky.
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej
adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli
opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú
platné jeden rok.
Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš
prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a
sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a
nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden
rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa
z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory
cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku,
ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google
analytics, facebook pixel, text manager a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.
4.5 Google Analytics je softvérový nástroj od spol. Google, Inc, ktorý umožňuje sledovať pohyb
na web stránke a jej návštevnosť. Umožňuje zistiť odkiaľ používatelia prišli na web, čo robili v
priebehu jeho prehliadania až po detailné informácie o užívateľoch.
4.6 Google AdWords predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Do tohto
systému je zaradený vyhľadávač Google, partneri siete (ľudia, ktorý majú na svojich stránkach
umiestnenú reklamu prostredníctvom Google AdSense) a YouTube. Je to vlastne
samoobslužný reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama zobrazovala vo vyhľadávaní
na Google a na sieti jeho partnerských webov.
Znenie tohto dokumentu je účinné od 12.6.2020.
___________________
Mgr. Michal Koricina
štatutárny zástupca OZ Lifestarter
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