Súhlasím, aby spoločnosť STILUS, s.r.o., ktorej adresujem svoju správu prostredníctvom kontaktného
alebo objednávkového formulára na stránke www.stilus.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) získal a
spracúval moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári na účely a po dobu
nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie mojej požiadavky. Potvrdzujem, že ma Prevádzkovateľ
informoval o podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach žiadateľa ako
dotknutej osoby prostredníctvom svojho webu www.stilus.sk
STILUS, s. r. o., so sídlom Grösslingová 71, 811 09 Bratislava IČO: 35789671, DIČ: 2020278920, IČ
DPH: SK2020278920, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 21873/B, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a
dodávateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) - Všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o
ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Tieto pravidlá ochrany osobných
údajov popisujú, ako Prevádzkovateľ získava, zaznamenáva, usporadúva, využíva, spracúva,
aktualizuje, vyhľadáva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas prezerania webovej stránky
www.stilus.sk alebo pri využívaní všetkých služieb Prevádzkovateľa.
1. Typ osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať tieto kategórie osobných údajov dotknutých osôb:
a) Identifikačné údaje dotknutej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov firmy, štátna
príslušnosť, podpis, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, korešpondenčná adresa,
b) Kontaktné údaje v rozsahu telefonický kontakt, faxový kontakt, e- mailová adresa,
c) Fakturačné údaje za účelom vystavenia objednávky, faktúry, resp. iného požadovaného dokladu.
2. Osobné údaje, ktoré od Vás získame sa spracúvajú a využívajú iba spôsobom, ktorý je primeraný
účelu, na ktorý boli získané. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel,
na ktorý boli poskytnuté alebo získané. Uchovávať budeme iba osobné údaje, ktoré slúžia na
evidenciu v našom informačnom systéme a ktoré môžu byť vyžadované v súlade s právnymi
predpismi či už za účelom uchovávania údajov alebo vedenia účtovníctva.
3. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webovej stránke
prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov ako je Google AdWords, ktoré
zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto
spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača. Z tohto dôvodu
využívame počítačové bezpečnostné opatrenia, ako sú firewally a šifrovanie údajov, pričom v záujme
ochrany týchto údajov vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim súborom. Autorizovaný
prístup majú iba zamestnanci spoločnosti STILUS, s.r.o., prekladateľ/tlmočník a účtovník, ktorí ho
potrebujú na to, aby mohli vybaviť Vašu objednávku, zaregistrovať objednávku a zrealizovať plnenie
objednávky v informačnom systéme spoločnosti STILUS, s.r.o., ako aj v informačnom systéme
účtovníctva.
Čo je to "cookies"?
"Cookie" je malé množstvo dát (len niekoľko bytov), ktoré zaslal WWW server do prehliadača. Tieto
dáta sú po určitú dobu v prehliadači uložené a sú zasielane späť serveru s každou ďalšou požiadavkou
na ďalšiu WWW stránku. Takto uložená informácia je známa práve a len prehliadaču, ktorému bola
zaslaná a je zasielaná len určeným serverom, obvykle iba tomu serveru, ktorý ju zaslal.

K čomu slúžia cookies?
Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov a k udržaniu kontextu. Potom, ako sa užívateľ
prihlási, je jeho prehliadači šifrovane zaslaný cookie. Ten potom slúži k overeniu autenticity užívateľa
pri všetkých ďalších požiadavkách stránky. Cookie je zmazaný v okamihu, kedy sa užívateľ odhlási.
K jeho strate dôjde tiež vtedy, pokiaľ užívateľ zavrie svoj prehliadač, alebo keď vyprší jeho platnosť.
Je to bezpečné?
Určite. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu
emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná
v rámci šifrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením
„po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná
len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.
Čo je to "Google AdWords"?
Google AdWords je veľmi účinný reklamný nástroj. Základom fungovania reklamy cez AdWords je
PPC. Ponúka však aj možnosť platiť za 1000 zobrazení, či dokonca Pay Per Action, čiže platiť za
požadovanú akciu. Najčastejšou, ale nie jedinou formou reklamy, ktorú inzerenti v Google AdWords
využívajú je reklama formou sponzorovaných odkazov vo vyhľadávači Google. Používateľ zadá do
vyhľadávača výraz, ktorý chce na internete nájsť a Google mu zobrazí množstvo stránok, ktoré sa
týkajú tohto výrazu. Zoradí ich podľa relevantnosti, aktuálnosti a množstva ďalších faktorov. Často tak
nájde milióny odkazov. Bežný používateľ však navštívi hlavne odkazy zobrazené na prvej stránke
vyhľadávania. Ak sa majiteľ stránky chce dostať na prvú stránku čo najrýchlejšie, využije práve Google
AdWords. Google AdWords zobrazuje svoje reklamné odkazy (nazýva ich Sponzorované odkazy)
oddelene od prirodzených odkazov. Umiestňuje ich zvyčajne na pravú stranu vedľa prirodzených
odkazov, alebo priamo nad prirodzené odkazy. V pravom stĺpci môže byť maximálne osem
sponzorovaných odkazov, nad prirodzenými odkazmi môžu byť maximálne tri sponzorované odkazy.
4. Ochrana vašich osobných údajov
Máte právo nás požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré v súvislosti s vami uchovávame.
Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.
Máte právo nás požiadať o opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie, ich
spracúvania, alebo máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to buď písomne, alebo emailom na adrese
stilus@stilus.sk.

