OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN “OÚ”)
Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.bolge.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný,
konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne
potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež
podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).
Speranz Fit sro.
Kokšov-Bakša 260
04413 Kokšov- Bakša
IČO: 51552060
DIČ: 2120732592
(ďalej len „prevádzkovateľ”)
ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ
Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:


E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu
ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v
oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.bolge.sk medzi prevádzkovateľom a
kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo
a vaše platobné údaje. E-mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.
Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky, a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.
Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracúvanie osobných údajov
je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) (bod. 2. 1) t. j. ide o
zmluvnú požiadavku.



Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to zakliknutím políčka pri
odoslaní objednávky. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky,
newsletters, sms informácie o produktoch a novinkách. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky,
jednoducho sa odhlási vo svojom účte alebo linkom po prijatí newslettera. Prevádzkovateľ spracúva OÚ na
základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

COOKIES
V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť
zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania
cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie
(ďalej len „cookies“).
Čo sú cookies
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri
návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom
na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho
prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu.
Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť
webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš
počítač.
Cookies, ktoré sa na www.bolge.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači.
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto
nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať
do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení
prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú
uložené) alebo pomocou prehliadača.
Účel spracovania osobných údajov:
Uzavretie a plnenie zmluvy. V prípade cookies je účelom spracovania zaistenie funkčnosti webu,
personalizácia obsahu a analýza návštevnosti. Príjemcom cookies je okrem správcu osobných údajov aj
spoločnosť Google Inc. v rámci používania nástroja Google Analytics. Právny základ spracovania:
nevyhnutnosť uzavretia a plnenia zmluvy a v prípade cookies oprávnený záujem na funkčnosti našich
webových stránok pre našich návštevníkov a zlepšenie a zefektívnenie ich budúceho fungovania.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.5.2020.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v
spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

