
Ochrana osobných údajov 

 

Zásady ochrany súkromných dát a podmienky používania webovej stránky www.burzoblsak.sk/trh 

Ako prevádzkovatelia www.burzoblsak.sk/trh dbáme na vysokú bezpečnosť osobných údajov získaných 

v registračnom formulári a/alebo vo formulári určenom na povolenie odberu newslettra. 

Nakoľko je našim cieľom udržať vysokú kvalitu každého Burzoblšáku a profesionálny prístup 
k predajcom a predajkyniam. Pre spárovanie príspevku, rezerváciu miesta a priradenie miesta k 
správnej osobe na Burzoblšáku musíme viesť evidenciu Vašich Mien a Priezvisk pri registrácii. 

E-mailové adresy každého z predajcov a predajkýň uchovávame z dôvodu aktívnej a jedinej možnej e-
mailovej komunikácie. Bez e-mailov by nebolá možná komunikácia medzi 
prevádzkovateľom/organizátorom podujatia Burzoblšák a predajcom a predajkyňou. 

E-mailové adresy uchovávame iba na dobu potrebnú na komunikáciu pred a po podujatí Burzoblšák. 
Následne sú e-mailové adresy zmazané aj spolu s predošlou komunikáciou, ak nebol vydaný súhlas na 
zasielanie marketingových noviniek prevádzkovateľa Burzoblšák. V tom prípade bude e-mailová adresa 
uchovaná a použitá na dobu potrebnú pre zasielanie marketingových noviniek formou newslettra. 

Prevádzkovateľ Burzoblšák www.burzoblsak.sk/trh disponuje štatistikami z webovej stránky, ktorá mu 
anonymne znázorňuje počet aktívnych ľudí na stránke, celkové počty ľudí na stránkach a akú činnost na 
stránke vykonali. Na základe týchto štatistík nevieme určiť o akú osobu ide a nepoznáme ani žiadne 
ďalšie osobné údaje. 

Prevádzkovateľ Burzoblšák www.burzoblsak.sk/trh prehlasuje, že neposkytuje žiadne osobné údaje a 
ani žiadne ďalšie informácie o predajcoch a uživateľoch webovej stránky ďalším stranám a ani s týmito 
informáciami neobchoduje. 

Zákony a GDPR, záväzné nariadenie EU, účinné od 25. mája 2018. Prikazuje Prevádzkovateľom 
stránok uviesť všetky zdroje na zber dát.  

Na základe nariadenia Prevádzkovateľ Burzoblšák zverejňuje následovné zdroje dát:  

 
Osobné (neanonymné) dáta:  
Sú to dáta, prostredníctvom, ktorých Vás môžeme identifikovať. Takéto dáta (meno, priezvisko, e-mail) 
nám poskytujete v Registračom formulári a vo formulári Odber newsletter. 
 
Registrácia predajcov na Burzoblšák trh: 
 
Vaše práva: 
 

• vyplnením a odoslaním registrácie súhlasíte so spracovaním údajov 

• po skončení daného trhu máte právo napísať na info@burzoblsak.sk a vymažeme Vaš e-mail 
z databázy 

• požiadať o dáta, ktoré o Vás máme, napísaním na info@burzoblsak.sk 
 
Newsletter: 
 
Vaše práva: 
 

• prihlásiť sa - tým, že nám poskytnete Váš email súhlasíte s jeho spracovaním 

• odhlásiť sa – napísaním na info@burzoblsak.sk môžete požiadať o vymazanie Vášho e-mailu 

• požiadať o dáta, ktoré o Vás máme, napísaním na info@burzoblsak.sk 
 

 
Anonymné dáta:  
Sú to dáta, z ktorých Vás nevieme identifikovať. 
 
Google Analytics  
Sledujeme návštevnosť www.burzoblsak.sk/trh prostredníctvom nástroja Google Analytics. Tieto dáta 
slúžia na zlepšovanie služieb webovej stránky a pre predstavu o návštevnosti stránky. Všetky dáta 
získané z Google Analytics  sú anonymné. Viac informácii o podmienkách Google Analytics nájdete tu. 

http://www.burzoblsak.sk/trh
http://www.burzoblsak.sk/trh
mailto:info@burzoblsak.sk
mailto:info@burzoblsak.sk
mailto:info@burzoblsak.sk
mailto:info@burzoblsak.sk
http://www.burzoblsak.sk/trh
https://www.google.com/intl/sk/analytics/
https://www.google.com/analytics/terms/sk.html


Facebook  
Na www.burzoblsak.sk/trh upozorňujeme na Facebook stránku Burzoblšák , ktorú môžete Like-núť. 
Vyskakovacie okno, ktoré upozorňuje na Facebook stránku Burzoblšák je nainštalovaný Plugin 
v administrátorskom systéme webu a nevykonáva žiadny zber osobných údajov. Prevádzkovateľ nevie 
koľko ľudí a akí ľudia dali svoj Like Facebook stránke Burzoblšák. V tomto prípade neprebieha žiadny 
zber dát. Používanie Facebook stránky Burzoblšák sa riadi nasledovnými podmienkami: podmienky 
používania Facebooku. 

www.burzoblsak.sk/trh môžu samostatne navštevovať iba návštevníci od 16 rokov. Návštevníci mladší 
ako 16 rokov môžu navštevovať www.burzoblsak.sk/trh iba so súhlasom rodičov alebo zákonných 
zástupcov. 

Ochrana dát 
www.burzoblsak.sk/trh komunikujete zašifrovane cez komunikačný protokol https. Dáta chránime 
všetkými dostupnými prostriedkami. Dáta sú uložené na serveroch v Európskej Únii.  

Posledná aktualizácia: 2. 7. 2020 

 

https://sk-sk.facebook.com/legal/terms/update
https://sk-sk.facebook.com/legal/terms/update
http://www.burzoblsak.sk/trh
http://www.burzoblsak.sk/trh
http://www.burzoblsak.sk/trh

	Ochrana osobných údajov

