
 

Ochrana osobných údajov 

 

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov  

(1) V nasledujúcej časti Vás chceme informovať o zhromažďovaní a spracovávaní osobných 
údajov pri používaní našej webovej stránky a právach, ktoré Vám boli udelené podľa 
všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len "DS-GVO").  

(2) Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré osobne prináležia Vašej osobe, napr. Meno, adresa, 
e-mailové adresy, správa užívateľa a užívateľského konta  

(3) Zodpovedný podľa článku 4 odsek 7 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov EÚ (DS-
GVO) je 

 

EMSware GmbH  

Mülheimer Straße 15  

90451 Nürnberg  

Geschäftsführer: Friedrich Erdenkäufer  

info@emsware.de  

 

(4) Našou zodpovednou osobou pre ochranu údajov je  

pani Stefanie Hoffmann. 

V prípade potreby možte zodpovednú osobu pre zhromažďovanie a spracovanie osobných 
údajov kontaktovať na adrese s.hoffmann@emsware.de alebo na našu poštovú  

(5) Pri kontakte prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, 
informácie, ktoré nám budú poskytnuté (e-mailovú adresa, Vaše meno a telefónne číslo,), 
budú uložené v našej databáze aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky.  Vymazanie 
údajov, ktoré nám boli Vami poskytnuté, prebehne akonáhle nie je potreba na ich ďalšie 
uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na uchovávanie 
údajov.  

(6) V prípade potreby využitia Vaších osobných údajov na reklamné a propagačné účely, Vás 
budeme vopred a podrobnejšie informovať o jednotlivých transakciách. Týmto zavádzame aj 
špecifikáciú kritérií pre dobu uchovanie dát. 

 

§ 2 Vaše práva 

(1) Máte nasledujúce práva týkajúce sa zhromažďovania a spracovania Vaších 
osobných údajov: 

✓ Právo na informácie (článok 15 GDPR) 

✓ Právo na opravu alebo zrušenie (články 16 a 17 GDPR), 

✓ Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR), 

✓ Právo vzniesť námietky proti spracovaniu (článok 21 GDPR), 

✓ Právo na prenos údajov (článok 20 GDPR), 

✓ Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase na ochranu údajov (článok 7 ods. 3 GDPR) 

✓ Právo podanie sťažnosti na dohľad príslušných orgánov 

 
 



Podrobné vysvetlenie Vaších práv v celku: 
 
 (2.1) Právo na infomovanosť 
 
Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sú osobné údaje, týkajúce sa Vás nami 
spracovaváne. Ak sú Vaše informácie naďalej nami spracovaváne, môžete si od zodpovednej 
osoby vyžiadať nasledujúce informácie: 
 
a.  účely, na ktoré sa osobné informácie spracovávajú  
b.  katégórie osobných údajov, ktoré budú spracovávané, 
c.  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše osobné 

údaje, 
d.  plánovaná dĺžka uchovanie Vašich osobných údajov alebo, ak sú k dispozícii konkrétne 

informácie, kritériá na určenie dĺžky uchovania; 
e.  existencia práva na opravu alebo vymazanie Vaších osobných údajov a právo na 

obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa alebo právo namietať proti 
takémuto spracovaniu;  

f.  existenie práva na odvolanie sa príslušných orgánom  
g.  všetky dostupné informácie o zdroji poskytnutia údajov, ak osobné údaje nie sú 

poskytnúté priamo dotknutov osobou; 
h.  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa Články 22 ods. 

1 a 4 DS-BER a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o logickom 
prepojení, rozsahu a cielenom vplyve takéhoto spracovania na dotknutú osobu. 

 
Máte právo požadovať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje poskytli tretej osobe alebo 
medzinárodnej organizácií. V tejto súvislosti môžete požadovať prislúchajúce garancie v 
súlade s. Článok 46 DS-BER v súvislosti s prenosom informácií. 
  
(2.2) Právo na opravu 
 
Máte právo na opravu a / alebo komplexnú zmenu údajov za pomoci zodpovednej osoby za 
predpokladu, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nesprávne alebo neúplné. 
Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať nápravu.  
  
(2.3) Právo na vymazanie 
 
(2.3.1) Môžete požiadať, aby kontrolór bezodkladne odstránil Vaše osobné údaje a správca je 
povinný tieto informácie okamžite odstrániť, ak je splnená jedna z týchto podmienok:  
 
a. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 
spracované.  
 
b. Zrušíte svoj súhlas s so zhromažďavním a spracovaním Vaších osobných údajov podľa 
článku 6 ods. 1 zákona alebo článku 9 ods.2 zákona GDPR ak neexistuje iný právny podklad 
na ich ďalsie spracovávanie.  
 
c. Na základe článku 21 odsek 1 GDPR múžete vzniesť námietku voči spracovaniu Vaších 
osbných údajov ak neexistujú žiadne predchádzajúce zdôvodnené dôvody pre spracovanie, 
podľa článku 21 ods. 2 GDPR Právo na odvolanie súhlasu k spracovaniu. 
 
d. Vaše osobné údaje boli neopravené spracované 
 
e. Vymazanie Vami zadaných osobných údajov, vyžaduje splnenie zákonnej povinnosti podľa 
práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov, ktoré podliehajú správcovi. 
 



f. Vami zadané sobné údaje, boli použité pre účely informačnej služby, poskytovaniev súlade 
s článkom 8 odsek 1 GDPR.  
  
(2.3.2) Ak osoba zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov zverejnila 
Vaše osobne údaju, podľa článku 17 ods. 1 GDPR sa vyžaduje, aby boli vymazané s náležitým 
zohľadnením dostupnej technológie a nákladmi na implementáciu vhodných opatrení, vrátane 
vhodných technických opatrení na informovanie prevádzkovateľov údajov, ktorí spracováva 
poskytnuté osobné údaje, ktoré ste ak dotknutá osoba poskytla a odstránenie všetkých odkazy 
na poskytnuté osobné údaje, kópie alebo replikácie týchto osobných údajov. 
 
(2.3.3) Právo na vymazanie osobných údajov nenastáva, ak spracovanie osobných údajov je 
nevyhnutné 
a.  uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, 
b.  plenenie zákonnej povinnosti vyžadovanej právom Únie alebo členských štátov, 

ktorému podlieha prevádzkovateľ, alebo vykonávať úlohu verejného záujmu alebo 
vykonávať verejnú moc delegovanú na prevádzkovateľa; 

c.  z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia článok 9 ods. 2 zákona, ako aj 
článku 9 ods. 3 GDPR; 

d.  na archívne účely verejného záujmu, vedecké alebo historické výskumné účely alebo 
na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ právny predpis uvedený v 
odseku 1neznemožní alebo vážne neovplyvní dosiahnutie cieľov tohto spracovania, 
alebo 

e.  k upltňovaniu a výkonu právnych nárokov. 
  
(2.4) Právo na obmedzenie spracovania  
 
Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ua splnenia nasledujúcich 
podmienok: 
 
a.  ak je spochybnená správnosť Vašich osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje 

správcovi overiť správnosť Vašich osobných údajov; 
 
b.  v prípade ak je spracovanie nezákonné a Vy odmietne vymazať osobné údaje, 

namiesto toho požiadate o obmedzenie používania osobných údajov; 
 
c.  prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracovania, ale musí ich 

ponechať a chrániť pre uplatnenie právnych nárokov, alebo 
 
d.  ak máte námietky voči správcovi podľa článku 21 ods. 1 GDPR a nie je isté, či legitímne 

dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi Vášho rozhodnutia. 
 
Ak je spracovanie Vaších osobných údajov obmedzené, správca múže tieto údaje iba s Vaším 
súhlasom alebo na účely uplatnenia výkonu právnych nárokov alebo ochrany práv iných 
fyzických alebo právnických osôb alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo 
členského štátu. Ak je obmedzenie spracovania údajov na základe požiadavky, bude vopored 
informovanýo zrušení obmedenia správcom. 
 
(2.5) právo informovanosti 

Ak ste si uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vaších 
osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorím boli 
poskytnuté Vaše osobné údaje o autorizácii alebo vymazaní údajov alebo o obmedzení 
spracovania, pokiaľ sa toto nepreúkažé ako nemožné alebo je potrebné vyvinuť neprimerané 
úsilie. Máte právo informovanosti zo strany zodpovednej osoby- správcu, aby ste boli o 
príjemcoch informovaní. 

 



(2.6) Právo na prenos údajov 

Máte právo na komplexne priatie Vaších osobných údajov, ktoré ste vopred posyktli správcovi, 
v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Navyše máte právo na prenos týchto 
údajov na iné osobe bez postihnutia osobou zodpovednou za poskytovanie osobných údajov 
za predpokladu, že: 
 
a. spracovanie na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 zákona GDPR alebo podľa článku 9 
ods.2 zákona GDPR alebo na základe zmluvy podľa čôánku 6 ods. 1 zákona GDPR.  
 
b. spracovanie je vykonávané automatizovanými postupmi  
 
Pri výkone tohto práva máte tiež právo presun Vaších osobných údajov priamo od jednej 
zodpovednej osoby k inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné. Sloboda a právo 
iných osôb nesmú byť dotknuté. Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie 
osobných údajov potrebných na výkon potrieb vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 
moci delegovanej na správcu. 
 
(2.7) Právo na odvolanie  
 
Máte právo na odvolanie súhlasu so spracovaním Vaších osobných údajov kedykoľvek z 
dôvodov, ktoré vznikajú z Vašej konkrétnej situácie, podľa § 6 ods.1 zákona alebo podľa 
GDPR vznesie námietky; to platí aj pre ustanovenia založené profilovaním. 
 
Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nie je možné preukázať 
presvedčivé oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašími záujmami, 
právami a slobodami, alebo spracovanie je na účely výkonu, sledovania alebo obhajoby 
právnych nárokov. 
 
Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek 
namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre 
profilovanie, pokiaľ je spojené s priamym doručovaním. 
Ak máte námietky voči spracovaniu osobných údajov účely priameho marketingu, Vaše 
osobné údaje už nebudú spracované na tieto účely. 
 
Bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES máte v súvislosti s používaním služieb informačnej 
spoločnosti možnosť uplatniť svoje právo a namietať prostredníctvom automatizovaných 
postupov, ktoré používajú technické špecifikácie. 
 
(2.8) Právo na zrušenie vyhlásenia na ochranu osobných údajov 
 
Máte právo zrušiť svoje vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek. Zrušenie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe súhlasu až do jeho 
zrušenia. 
 
(2.9) Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania 
 
Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní 
vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo podobným spôsobom Vás 
významne ovplyvňuje. To neplatí za predpokladu:  
a.  ak to sa vyžaduje na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, 
 
b.  na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha 

prevádzkovateľ, a táto legislatíva obsahuje primerané opatrenia na ochranu Vašich 
práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov, alebo  

 
c.  s Vaším výslovným súhlasom 



 
Avšak tieto rozhodnutia nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov 
podľa článku 9 ods. 1 GDPR, za predpokladu článku 9 ods. ak boli prijaté primerané opatrenia 
na ochranu práv a slobôd a Vašichprávnych záujmov. 
 
Pokiaľ ide o ine prípady ako bolo vo vyššie uvedených prípadoch zodpovedná osoba- správca 
prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a Vašich právnych záujmov, vrátane aspoň 
práva na získanie dosahu osoby zo strany správcu, aby vyjadril svoje vlastné postavenie a 
napadol rozhodnutie. 
 
(2.10) Právo na podanie sťažnosti 
 
Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný administratívny alebo súdny opravný prostriedok, 
máte právo podať sťažnosť na dohľadne orgány, najmä v členskom štáte svojho bydliska, 
pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie Vašich 
osobných údajov je v rozpore s GDPR. Zoznam úradov pre ochranu osobných údajov a ich 
kontaktné údaje sú k dispozícii na adrese: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
 
 
§ 3 Právny základ na spracovanie údajov 
 
(1) Pokiaľ požadujeme súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, podľa článku 
6 ods.1 zákona so všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ (GDPR) ako právnym 
základom. 
 
(2) Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba 
jendou zo zmlúvnych strán, sa podľa článku 6 ods. 1 b zákona GDPR ako právny základ. To 
sa vzťahuje aj na operácie potrebné na spracovanie a vykonávanie predzmluvných opatrení. 
 
(3) Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, 
vzťahujúcej sa na našu spoločnosť, článok 6 ods.1 c zákony GDPR ako právny základ. 
 
(4) V prípade, životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujúce 
spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. 1 d zákona GDPR ako právny základ. 
 
(5) Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo 
tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred 
prvým záujmom, článok 6 ods.1 f uákona GDPR ako právny základ pre spracovanie. Legitímne 
záujmy našej spoločnosti spočívajú v realizácii našich obchodných aktivít. 
 
(6) Ak bude následne informovaný o zhromažďovaní individuálnych osobných údajov, 
príslušný právny základ bude uvedený samostatne. 
 
 
§ 4 Zhomažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky 
 
(1) V prípade jednoduchého informatívneho použitia našej webovej stránky, tj. bez registrácie 
alebo inak nám poskytnutým informáciam, budeme zhromažďovať len osobné údaje, ktoré 
prehliadač prenesie na náš server. Ak chcete zobraziť naše webové stránky, zhromažďujeme 
nasledujúce údaje, ktoré sú z technického hľadiska potrebné pre zobrazenie našich webových 
stránok a zabezpečenie stability a bezpečnosti (právny základ je článok 6 ods. 1 s zákona 
GDPR): 
 

– IP adresa 
– dátum a čas prezerania 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


– časová zóna vzhľadom k stredoeurópsky čas (GMT) 
– obsah prehliadavania (konkretné stránky) 
– stav pripojenia, HTTP-statuscode  
– prenesené množstvo údajov 
– web stránka, z ktorej bola žiadosť priatá 
– prehľadávač 
– operačný systém a jeho rozpätie 
– jazyk a verzia softvéru prehľadávača 

 

(2) Okrem vyššie uvedených údajov budú cookies uložené vo Vašom počítači pri používaní 
našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom 
pevnom disku priradenom k prehľadávaču, ktorý používate a ktorý nastavuje súbory cookies 
(tu cez nás), a obdržanie určitých informácií. Súbory cookies nemôžu spustiť programy alebo 
prenášať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby sa internet stal užívateľom priaznivejším a 
celkovo efektívnejším. 

(3) Náhrady za cookies 

a) Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob 
činnosti sú vysvetlené nižšie: 

 –  prechodné súboty cookies (bod b) 

 –  trvalé súbory cookies (bod c) 

b) Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria sem 
najmä cookies relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, s ktorými môžu byť priradené k bežnej 
relácii rôzne požiadavky z Vášho prehliadávača. To námumožňuje rozpoznať počítač, keď sa 
vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookies sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení 
prehliadača. 

c) Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po určitom období, ktoré sa môže líšiť v 
závislosti od súboru cookies. Cookies môžete odstrániť v nastaveniach zabezpečenia svojho 
prehliadača kedykoľvek. 

d) Nastavenie prehliadača môžete nakonfigurovať podľa vašich želaní napíklad možte 
odmietnuť akceptáciu súborov cookies z tretej strany alebo všetkých súborov cookies. Majte 
však na pamäti, že pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto stránky. 

e) Používame cookies, aby sme Vás identifikovali pri nasledujúcej návšteve v prípade, že máte 
u nás vytvorený účet. V opačnom prípade by ste sa museli pri každej návšteve znovu prihlásiť. 

f) Používané súbory flash- cookies nie sú rozpoznané Vaším prehliadačom, ale pomocou 
doplnku Flash. Okrem toho používame úložné objekty HTML5, ktoré sú uložené vo Vašom 
zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje bez ohľadu na Váš prehliadač a nemajú 
automatický dátum vypršania platnosti. Ak nechcete spracovávať súbory flash-cookies, musíte 
nainštalovať príslušný AddOn, napr. "Lepšia ochrana osobných údajov" pre Mozilla Firefox 
(https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) alebo Adobe Flash KillerCookie 
pre Google Chrome. Môžete zabrániť používaniu úložných objektov HTML5 pomocou 
súkromného režimu v prehliadači. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne ručne odstraňovali 
súbory cookies a históriu prehliadača. 

 

§ 5 Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky 

(1) Okrem čisto informatívneho využitia našich webových stránok ponúkame rôzne služby, 
ktoré môžete využiť, ak máte záujem. Za týmto účelom budete musieť všeobecne poskytnúť 
ďalšie osobné informácie, ktoré používame na poskytovanie služieb a pre ktoré platia vyššie 
uvedené zásady spracovania údajov. 



(2) Z časti používame spracovanie Vašich údajov od externých poskytovateľov služieb. Každý 
externý partner bol starostlivo vybraný a objednaný, a je viazaný našími pokynmi a pravidelnou 
kontrolou. 

(3) Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj tretím stranám, ak sú spolupartnermi 
pri organizovaní akcií, súťaží, zmluv alebo obdobných služieb. Bližšie informácie nájdete v 
prílohe o osobných údajoch alebo nižšie v popise ponuky. 

(4) Pokiaľ sú naši poskytovatelia služieb alebo partneri so sídlom v krajine mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP), informujeme Vás o dôsledkoch týchto okolnosti v popise 
ponuky. 

 

§ 6 Odpor alebo odvolanie proti spracovaniu Vašich osobných údajov 

(1) Súhlas so spracovaním Vaších osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. Takéto 
zrušenie ovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ich poskytli.  

(2) Pokiaľ spracovanie Vaších osobných údajov zasahuje do Vaších osobných záujov, môžete 
namietať proti ich spracovaniu. Ide o prípad ak sa spracovanie údajov nevyžaduje 
predovšetkým na plnenie zmluvy s Vami, ktorú bližšie opíšeme v nasledujúcom opise funkcií. 
V prípade takéhoto nesúhlasu Vás žiadame, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sa Vaše 
osobné údaje nemali spracúvať tak ako nám boli poskytnuté. V prípade Vašej oprávnenej 
námietky preskúmame situáciu a budeme sa snažiť buď prerušiť alebo prispôsobiť 
spracovanie údajov, alebo poukázať na naše presvedčivé legitímne dôvody, pre ktoré 
pokračujeme v spracovávaní. 

(3) Samozrejme môžete kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov pre 
účely reklamy a dátových analýz.  O Vašom práve na odvolanie súhlasu so spracovaním 
osobných údajov podľa § 1 nás môžete kedykoľvek informovať. 

 

§ 7 Nexsletter 

(1) S Vaším súhlasom sa môžete príhlásiť na odber nášho bulletinu, ktorý Vás informuje o 
aktuálnych zaujímavých ponukách. Reklamované tovary a služby sú uvedené vo vyhlásení o 
súhlase. 

(2) Ak sa chcete zaregistrovať pre odber nášho bulletinu, používame takzvanú metódu 
dvojitého opt-in. To znamená, že po zaregistrovaní Vám zašleme e-mail na zadanú e-mailovú 
adresu, v ktorom Vás žiadame, aby ste potvrdili, že chcete dostávať newsletter. Ak svoju 
registráciu do 24 hodín nepotvrdíte, Vaše informácie budú zablokované a automaticky 
odstránené po uplynutí jedného mesiaca. Okrem toho ukladáme vaše IP adresy a čas 
registrácie a potvrdenia. Účelom postupu je preukázať vašu registráciu a v prípade potreby 
áVs informovať o možnom zneužití Vašich osobných údajov. 

(3) Jedinou požiadavkou na zaslanie bulletinu je Vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších, 
osobitne označených údajov je dobrovoľná a bude sa používať na to, aby sme Vám vedeli 
osobne adresovať všetky novinky a newsletter. Po potvrdení uložíme Vašu e-mailovú adresu 
na účel zaslania bulletínu. Právnym základom je § 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR.4 

(4) Svoj súhlas so zasielním bulletínu na Vašu e-mailovú adresu môžete kedykoľvek odvolať 
a odhlásiť sa z odoberania bulletinu. Odvolanie môžete deklarovať kliknutím na odkaz uvedený 
v každom e-mailovom bulletine prostredníctvom tohto formulára webovej stránky e-mailom na 
adresu info@emsware.de alebo zaslaním správy kontaktným osobám uvedeným v 
kontaktných údajoch. 

(5) Poukazujeme na to, že pri odosielaní spravodaja hodnotíme správanie užívateľov. Na toto 
hodnotenie odosielamé spolu s e-mailom tzv. WebBeacons alebo sledovacie pixely, ktoré 
predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom uložené na našej webovej stránke. Pre 
hodnotenia prepájame údaje uvedené v § 4 a WebBeacons s Vašou e-mailovou adresou a 

https://www.emsware.de/sk/kontakt/
mailto:info@emsware.de


individuálnym ID. Aj v novinkách s prijatými odkazmi sa nachádza toto ID. S takto získanými 
údajmi vytvoríme individuálny profil používateľa na prispôsobíme newsletter Vašim 
individuálnym záujmom. Týmto spôsobom zaznamenávame, pri čítaní naších informačných 
bulletinov, na ktoré odkazy odkazujete a ktoré poukazujú na Vaše osobné záujmy. Tieto údaje 
spájame s činnosťami, ktoré ste vykonali na našich webových stránkach. 

K tomuto sledovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietky kliknutím na samostatný odkaz 
uvedený v každom e-maile alebo informovaním prostredníctvom kontaktných formulárov. 
Informácie sa budú uchovávať, pokiaľ budete prihlásený na odber bulletinu. Po odhlásení 
ukladáme údaje čisto štatisticky a anonymne. Takéto sledovanie nie je možné, ak v e-
mailovom nastavení máte predvolene vypnutie zobrazovania obrázkov. V takom prípade sa 
informačný bulletin nebude zobrazovať úplne a pravdepodobne nebudete môcť používať 
všetky funkcie. Ak manuálne zobrazíte obrázky, vykoná sa vyššie uvedené sledovanie.  

 

§ 8 Použitie služby Google Analytics 

(1) Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu 
poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa takzvané 
"súbory cookies", textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu 
používaných webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto 
webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam spracovavané a 
uložené. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená 
v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán z Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na 
server Google v USA. V mene prevádzkovateľa tohto portálu Google použije tieto informácie 
na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach a 
využívanie webových stránok súvisiacich s internetovýmí službami k majiteľovi stránok. 

(2) Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics nie 
je možné zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google. 

(3) Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru 
prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere 
využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť 
Google zhromažďovala údaje vygenerované súborom cookies v súvislosti s používaním 
webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou 
Google pomocou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom pri sťahovaní 
a inštalácii: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

(4) Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou "_anonymizeIp ()". V 
dôsledku toho sa adresy IP spracovávajú skrátene, s vylúčením príbuznosť k Vaším osobným 
údajom. Pokiaľ sa zhromaždené údaje o Vás priradia k osobným údajom, budú okamžite 
vylúčené a osobné údaje budú ihneď vymazané.  

(5) Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich 
webových stránok. Pomocou štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť pre Vás ako 
používateľa zaujímavejším. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú 
do USA, spoločnosť Google odoslala do štandardu ochrany osobných údajov medzi EÚ a 
USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US. 

(6) Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je článok 6 ods. 1 S 1 písm. f 
GDPR.2 

(7) Informácie tretích strán: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky užívania: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Prehľad k ochrane súkromia:  
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj k ochrane osobných údajov: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


(8) Táto webová lokalita tiež používa službu Google Analytics na analýzu návštevnosti 
návštevníkov prostredníctvom viacerých zariadení a prostredníctvom ID používateľa. Môžete 
zakázať analýzu Vášho používania naprieč zariadeniami v sekcii Moje údaje a osobné údaje 
vo svojom zákazníckom konnte. 

 

§ 9 Používanie Plug-In sociálnych médií 

(1) V súčasnosti používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Twitter, 
LinkedIn,. Používame tzv. Dvojklikové riešenie. Inými slovami, keď navštívite našu stránku, 
najprv nie sú poskytovateľom zásuvných modulov zaslané žiadne osobné údaje. Poskytovateľ 
doplnku môže byť identifikovaný označením na záložke nad jeho počiatočným písmenom 
alebo logom. Dávame Vám možnosť priamo komunikovať s poskytovateľom doplnku pomocou 
tlačidla. Iba ak kliknete na označené pole a aktivujete ho, poskytovateľ doplnku dostane 
informácie, ktoré ste získali na príslušnej webovej stránke našej online služby. Okrem toho sa 
odošlú údaje uvedené v odseku 4 tohto vyhlásenia. V prípade spoločností Facebook a Xing, 
podľa príslušných poskytovateľov v Nemecku, IP adresa je anonymizovaná bezprostredne po 
zbere. Aktiváciou doplnku sa osobné údaje odošlú do príslušného poskytovateľa zásuvných 
modulov a uložia sa tam (s americkými poskytovateľmi v USA). Vzhľadom k tomu, Plug-In 
poskytovateľovi umožňuje zber dát, najmä cookies, odporúčame odstrániť všetky súbory 
cookies v nastaveniach zabezpečenia prehliadača pred kliknutím na tlačidlo. 

(2) Nemáme žiadny vplyv na zozbierané údaje a operácie spracovania údajov, ani nie sme si 
vedomí úplného rozsahu zhromažďovania údajov, účelu spracovania, dĺžku obdobia pre 
spracovanie. Nemáme tiež žiadne dostupné informácie na odstránenie údajov zozbieraných 
poskytovateľom doplnkov. 

(3) Dodávateľ Plug-In ukladá zhromaždené údaje o Vás ako profily používania a používa ich 
na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo dizajnu webových stránok na mieru. Takéto 
hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na prezentáciu inzercie 
založenej na potrebách a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich 
aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto 
používateľských profilov a ich vykonávanie, pri ktorých musíte kontaktovať príslušného 
poskytovateľa Plug-In. Prostredníctvom Plug-Inov vám ponúkame príležitosť komunikovať so 
sociálnymi sieťami a ďalšími používateľmi, aby sme mohli zlepšiť našu ponuku a urobiť ju pre 
Vás zaujímavou ako používateľa. Právnym základom pre použitie doplnkov je článok 6 odsek 
1 S 1 písm. f GDPR. 

(4) Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa doplnkov a 
že tam nie ste prihlásený. Ak ste sa prihlásili ku poskytovateľovi doplnkov, Vaše zhromaždené 
údaje budú priradené priamo k Vášmu existujúcemu účtu s poskytovateľom doplnkov. Ak 
stlačíte aktivované tlačidlo a ak napríklad prepájate stránku, poskytovateľ doplnkov tiež uloží 
tieto informácie vo Vašom používateľskom účte a verejne ich zdieľa s Vašimi kontaktmi. 
Odporúčame pravidelné odhlasovanie po použití sociálnej siete, ale pred aktiváciou tlačidla, 
pretože vám to zabráni v priradení k profilu poskytovateľovi doplnkov. 

(5) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní 
poskytovateľom doplnkov nájdete v nižšie uvedených vyhláseniach o ochrane osobných 
údajov týchto poskytovateľov. Nájdete tu ďalšie informácie o možnostiach práv a nastavení 
pre ochranu Vášho súkromia. 

(6) Adresy príslušných poskytovateľov zásuvných modulov a adresa URL s upozorneniami o 
ochrane osobných údajov: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 
http://www.facebook.com/policy.php; ďalščie informácie o zhromažďovaní údajov 
Ihttp://www.facebook.com/help/186325668085084, 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ako aj 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook predložil 
ochranný štít EU- USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter predložil ochranný štít EU- USA 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Linkedln predložil ochranný štít EU- USA, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

 

§ 10 Použitie instagramu 

(1) Integrovali sme na tejto webovej stránke Instagram. Aplikacia Instagram je služba, ktorá sa 
kvalifikuje ako audiovizuálna platforma a umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a 
tiež ich šíriť do iných sociálnych sietí. Instagram je prevádzka spoločnosti Instagram LLC, 1 
Hacker Way, Budova 14 prvom poschodí, Menlo Park, CA, USA. 

(2) Ako súčasť programu Instagram sa Instagram dozvie, ktorú konkrétnu podstránku 
navštívite. Ak používate jedno z tlačidiel Instagram integrovaných na našej webovej stránke, 
údaje a informácie, ktoré sú do neho prevedené, sú priradené osobnému používateľskému 
účtu Instagram príslušnej osoby a uložené a spracované spoločnosťou Instagram. 

(3) Okrem toho spoločnosť Instagram vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu 
Instagram, že príslušná osoba navštívila našu webovú stránku, ak sa dotknutá osoba súčasne 
prihlási na Instagram v čase prístupu na naše webové stránky, bez ohľadu na to, či daná osoba 
používa Instagram komponenty alebo nie. Ak takéto informácie nie sú určené na odoslanie do 
služby Instagram, môžete tak zabrániť prenosu dát odhlásením sa z Vášho účtu Instagram 
skôr, ako sa prihlásite na naše webové stránky. 

(4) Ďalšie informácie a a príslušné pravidla ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram 
budú načítane po kliknuti na: https://help.instagram.com/155833707900388 a 
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.  

 

§ 11 Integrácia YouTube-Videi 

(1) Do našej online ponuky sme zahrnuli videá YouTube, ktoré sú uložené na 
http://www.YouTube.com a sú priamo prehrávané z našich webových stránok. Všetky sú 
zahrnuté do "rozšíreného režimu ochrany osobných údajov", tj. že neprenesú údaje o Vás ako 
používateľovi do služby YouTube, ak neprehráte videá. Iba pri prehrávaní videí sa odošlú 
údaje uvedené v odseku 2. Nemáme vplyv na tento prenos údajov. 

(2) Návštevou webovej stránky YouTube dostane informácie, ku ktorým ste pristupovali na 
zodpovedajúcej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v § 
3 tohto vyhlásenia. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje 
používateľské konto, na ktoré ste prihlásení, avšak aj vtedy ak neexistuje žiadny používateľský 
účet. Po prihlásení do spoločnosti Google budú vaše údaje priradené priamo do vášho účtu. 
Ak sa nechcete priradiť k profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktivovaním tlačidla 
odhlásiť. Služba YouTube ukladá Vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely 
reklamy, prieskumu trhu a / alebo vlastného dizajnu svojich webových stránok. Takéto 
hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytovali 
vhodnú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o Vaších aktivitách na 
našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto používateľských 
profilov, musíte kontaktovať službu YouTube, aby ste ich mohli uplatniť. 

(3) Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov 
prostredníctvom služby YouTube nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov. Okrem toho 
získate ďalšie informácie o možnostiach práv a nastavenia pre ochranu Vášho súkromia: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť YouTube tiež spracováva vaše 
osobné údaje v USA a odosiela podľa ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

https://twitter.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


 

§ 12 Integrácia Google Maps 

(1) Na tejto webovej stránke používame ponuku Google Maps. To nám umožňuje zobraziť 
interaktívne mapy priamo na webových stránkach a umožniť pohodlné používanie funkcií map. 

(2) Návštevou webových stránok spoločnosť Google dostane informácie, ku ktorým ste 
pristupovali na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa odošlú údaje 
uvedené v odseku 4 tohto vyhlásenia. To sa deje bez ohľadu na to, či spoločnosť Google 
poskytuje používateľský účet, do ktorého ste prihlásený, alebo žiadny používateľský účet nie 
je k dispozícií. Po prihlásení do spoločnosti Google budú Vaše údaje priradené priamo k 
Vášmu účtu. Ak si neželáte, aby ste sa priradili k profilu v službe Google, musíte sa pred 
aktivovaním tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a 
používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo dizajnu webových stránok na mieru. 
Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby 
poskytovali vhodnú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o svojich 
aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na námietku proti vytvoreniu týchto 
používateľských profilov, ktorú môžete vzniesť kontaktovaním spoločnosti Google. 

(3) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní 
poskytovateľom Plug-Inu nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa. 
Nájdete tu ďalšie informácie o možnostiach práv a nastavení pre ochranu vášho súkromia: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné 
údaje v USA a odosiela do ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  

 

§ 13 Google webové písma 

(1) Táto webová lokalita využíva tzv. webové písma poskytované spoločnosťou Google na 
jednotné zobrazovanie písma. Pri prihlasení na našu webovú stránku, Váš prehliadač načíta 
požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text 
a písmo. 

(2) Prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku 
toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová lokalita bola prístupná prostredníctvom 
vašej IP adresy. Použitie webových pásiem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej 
prezentácie našich služieb online. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods.1 
písm. f GDPR. 

(3) Ak Váš prehliadač nepodporuje webové písma, Váš počítač použije predvolené písmo. 

(4) Ďalšie informácie k Google webovým písmam najdete pod: 
https://developers.google.com/fonts/faq a v ochrane osobných údajov od spoločnosti Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/. 
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