Zásady ochrany osobných údajov

akozarobitpeniaze.sk prevádzkuje EMTEA s.r.o., Pribinova 13, 071 01
Michalovce, IČO 506 70 841 s DIČ 2120413845 a IČ DPH SK2120413845, ďalej
len prevádzkovateľ.

Zásady spracovania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o
ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní
vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých
službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických
komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
2. Na účely používania služby Portálu akozarobitpeniaze.sk a Klientom, najmä
sprostredkovanie elektronických dokumentov medzi Portálom a Klientom, je
Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Klienta alebo osobné údaje
poskytnuté pri užívaní Portálu (email, telefón, ipadresa, cookie, popisné a
fakturačné údaje u platieb).
3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, nakoľko je nevyhnutné pre
výkon zmluvy, na základe ktorej Klient užíva služby Portálu, a ktorej zmluvnou
stranou je Klient, ako subjekt osobných údajov.
4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad
rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so
zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej
spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek
správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Portál akozarobitpeniaze.sk
ponúka.
6. Na zobrazenie reklám návštevníkom Portálu a jeho webových stránok sa
využívajú služby aj reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu
použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo
telefónne číslo) o Vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s
cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.
7. Platobné údaje a faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

