PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES
I.
Ochrana osobných údajov
1. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby
portálu beauty.sk. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami
alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo web stránky, ktoré sa môžu objaviť
na portáli beauty.sk vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.
2. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s.,
sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B.
3. Prístup
k osobným
údajom
majú
zmluvne
viazaní
pracovníci
a sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ktorí boli poučení o právach
a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať
mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
4. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. sme povinní
zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické,
organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť
sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov
obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám,
neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod.
a preventívnou kontrolou sa snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným
incidentom.
II.
Cookies
1. Portál beauty.sk používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré
si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú
informácie o návštevníkoch stránky.
2. Portál beauty.sk používa cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky
a poskytovanie našich služieb. Sú to tzv. „session cookies“. Obsahujú len
neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa
automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií,
napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú,
vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať.
3. Portál beauty.sk povoľuje generovanie vlastných cookies niektorým externým
systémom. Sú to tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované
výhradne tretími stranami a portál beauty.sk nemôže tieto cookies čítať. Patria
sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať,
ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook),
ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné
cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Ďalšie
informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie

informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies
príslušných tretích strán.
4. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo
zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači
návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za
následok nesprávne fungovanie portálu beauty.sk.
5. Viac informácií o cookies
www.allaboutcookies.org.
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III.
Kontakt
1. Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na portáli
beauty.sk je možné získať na emailovej adrese: info@beauty.sk.

V Bratislave, 12.07.2016

