
Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa www 
 

Právny základ 
Právnym základom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). 

 

 

Odpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 GDPR je: 
FOR Clean, a.s. 
Vrbovská cesta 39 
921 01 Piešťany 
Slovenská republika 

IČO: 36234923 
IČ DPH: SK2020170306 

tel.: +421 33 79 89 111, +421 33 79 89 162 
e-mail: forclean@forclean.sk, obchod@forclean.sk 

Poverenec pre ochranu osobných údajov: 
Ing. Zuzana Mináriková 
zodpovednaosoba@forclean.sk 

 

 

Zber dát protokolu servera 
Používanie tohto webu zahŕňa zhromažďovanie dátumu a času prístupu, množstvo 
prenesených dát, upozornenie na úspešný prístup, typ a verziu prehliadača, operačný 
systém používateľa, URL referrer (predtým navštívenú stránku), IP adresu a žiadajúceho 
poskytovateľa. 

Poskytovateľ používa údaje protokolu bez priradenia osoby používateľa alebo iného 
vytváranie profilov v súlade so zákonnými ustanoveniami len na štatistické vyhodnotenie na 
účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácia online ponuky. Tieto údaje sú automaticky 
mazané. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať údaje protokolu, ak na 
základe konkrétnych údajov existuje oprávnené podozrenie z nezákonného použitia 
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Zhromažďovanie a používanie osobných údajov 
Tieto údaje sú spracovávané na nasledujúce účely: 

• rýchlo nadviazať spojenie s webom spoločnosti, 
• umožniť užívateľsky prívetivú aplikáciu webu, rozpoznať a zaručiť bezpečnosť  

a stabilitu systémov a 
• uľahčiť a zlepšiť správu webových stránok. 

 

Spracovanie sa výslovne nevykonáva za účelom získania vedomostí o osobe, ktorá navštívi 
web. 

 

 

Odovzdávanie údajov tretím stranám 
Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ 

• podľa čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. a) GDPR s tým dotknutá osoba výslovne súhlasila, 
• na prenos údajov existuje zákonná povinnosť podľa článku. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) 

GDPR a / alebo 
• to je podľa čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. b) GDPR nevyhnutné na splnenie zmluvného 

vzťahu so subjektom údajov. 

V ostatních případech nebudou osobní údaje předány třetím stranám. 

 

 

 

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie Google Analytics 

(Analýza webu pomocou služby Google Analytics) 
Táto webová stránka používa Matomo (predtým Piwik) ako službu webovej analýzy 
spoločnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769 
(ďalej len "Matomo") pomocou cookies. Nastavili sme Matomo takým spôsobom, že vaša IP 
adresa je iba anonymizované a teda zaznamenaná v skrátenej forme. Nie je možné, aby 
sme o vašej osobe činili závery. 

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, čo je služba webové analýzy 
poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA ( "spoločnosť Google"). Služba Google Analytics taktiež používa "cookies", 
textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie 
webu. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tohto webu sú spravidla 
prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. 

Tieto webové stránky spoločnosti využívajú službu Google Analytics s rozšírením 
"anonymize IP". Znamená to, že Vaša IP adresa zistená službou Google Analytics bude 
skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných 
signatárskych štátoch Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore skôr, než bude 



prenesená do USA. Iba vo výnimočných prípadoch bude Vaša úplná IP adresa prenesená 
na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. 

Spoločnosť Google využíva tieto informácie z poverenia FOR Clean, a.s. k vyhodnoteniu 
Vášho používania webových stránok, na zostavovanie prehľadov o aktivite na webových 
stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s užívaním webových stránok a 
internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa prenesená Vaším 
prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s inými dátami spoločnosti 
Google. 

Môžete zabrániť ukladanie súborov cookie príslušným nastavením Vášho prehliadača; však 
upozorňujeme, že v takom prípade nebudete prípadne môcť plne využívať všetky funkcie 
týchto webových stránok. Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala 
dáta vygenerovaná súborom cookie týkajúce sa vášho používania webových stránok 
(vrátane vašej IP adresy) a aby tieto dáta ďalej spracovávala, a to stiahnutím a inštaláciou 
zásuvného modulu do prehliadača, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Podrobnejšie informácie o podmienkach užívania a k ochrane údajov nájdete na adrese 
www.google.com/analytics/terms/cz.html 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia súborov cookies je článok. 
6 ods. 1, prvý odsek písm. f) GDPR. 

 

 

Webové fonty Google  

Webové fonty Google sa používajú k zlepšeniu vzhľadu rôznych informácií na týchto 
webových stránkach (https://fonts.google.com/specimen/Montserrat). Webové fonty sú 
prenášané do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, aby bolo možné ich používať pre 
prezentáciu. Ak by prehliadač nepodporoval webové fonty Google alebo by zabránil prístupu 
k nim, bol by text zobrazený v štandardnom písme. 

Webový font  "Montserrat" je licencovaný v rámci Open Font License: 
https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL . Informácie o ochrane 
súkromia sú k dispozícii v rámci Centra ochrany osobných údajov Google na adrese: 
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.    

 

 

Použitie zásuvných modulov pre Google a YouTube 

Naše webové stránky používajú sociálne zásuvné moduly ( "zásuvné moduly") sociálnych 
sietí Google+ a YouTube. Obe tieto služby poskytuje spoločnosťou Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "spoločnosť Google"). Prehľad 
zásuvných modulov pre Google+ a ich vzhľad nájdete na adrese: 
https://developers.google.com/+/plugins. 
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Ak prejdete na stránku v rámci nášho webu, ktorá obsahuje taký zásuvný modul, váš 
prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah zásuvného 
modulu je spoločnosťou Google prenášaný priamo do Vášho prehliadača a je integrovaný do 
stránky. Týmto zapojením získa spoločnosť Google informácie, že váš prehliadač pristúpil na 
príslušnú stránku v rámci nášho webu, aj keď nemáte profil na Google+ alebo nemáte účet 
na YouTube alebo nie ste v danom okamihu prihlásení na Google + / YouTube. Tieto 
informácie (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané z vášho prehliadača priamo na server 
spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. 

Ak ste zaregistrovaní na Google + / YouTube, bude spoločnosti Google schopná priamo 
spojiť vašu návštevu na našich webových stránkach s vaším konkrétnym účtom. Chceli by 
sme zdôrazniť, že v rámci nášho postavenia poskytovateľa webových stránok nie sme 
informovaní o obsahu prenášaných dát, ani o ich využívaní spoločnosťou Google. Prosím, 
pozrite si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, aby ste sa zoznámili s 
účelom a rozsahom zhromažďovanie osobných údajov spoločnosťou Google, s ďalším 
spracovaním a užívaním dát zo strany spoločnosti Google a tiež so svojimi príslušnými 
právami a s možnosťami nastavenia ochrany vášho súkromia. Sú k dispozícii na adrese: 
https://policies.google.com/privacy. 

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google priamo spojila Vaše konto na Google + / YouTube s 
údajmi získanými prostredníctvom našich webových stránok, musíte sa odhlásiť z Google + / 
YouTube skôr, ako navštívite naše webové stránky. Tiež môžete úplne zabrániť tomu, aby 
boli zásuvné moduly pre Google načítané, keď použijete doplnky pre váš prehliadač, napr. 
Blokovač skriptov "NoScript": http://noscript.net/. 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia zásuvného modulu je čl. 6 
ods. 1, prvý odsek písm. b) alebo f) GDPR. 

 

 

Zásady ochrany osobných údajov pre použitie kontaktného 
formulára 
Údaje z kontaktných formulárov sú spracované výhradne za účelom správneho spracovania 
vašej požiadavky. Vaše údaje sa používajú vždy len v rozsahu, ktorý je pre tento účel 
nevyhnutný. Výsledné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám *. Proti použitie údajov 
môžete kedykoľvek namietať alebo svoj súhlas do budúcnosti odvolať. V takom prípade budú 
dáta okamžite vymazaná. 

* V prípade potreby, napr. keď sa vaša žiadosť týka objednaní tlačovín dodávaných inou 
spoločnosťou skupiny BLOCK, budú vaše údaje odovzdané tejto inej spoločnosti skupiny 
BLOCK, ak a keď to bude potrebné na spracovanie objednávky. Právnym základom pre 
spracovanie údajov popísané vyššie je článok. 6 ods. 1, prvý odsek., Písm. b) popr. f) 
GDPR. 

O zhromaždených dátach sa môžete kedykoľvek dozvedieť telefonicky alebo e-mailom. Vaše 
údaje budú takisto vymazané, ak sme spracovali vašu požiadavku alebo zhromažďovania 
údajov nie je povolené z iných právnych dôvodov. 

Ďalšie informácie o osobných údajoch a ochrane údajov nájdete v ďalších bodoch tohto 
vyhlásenia o ochrane údajov. 

 



Doba spracovania užívateľských údajov 
Vaše osobné užívateľské údaje získané počas návštevy našich webových stránok budú 
vymazané po uplynutí 7 dní. Inak budú údaje uvedené v tomto oddiele vymazané, akonáhle 
už nebudú potrebné na uvedené účely, pokiaľ však zákonné ustanovenia nestanovujú dlhšiu 
uloženie. 

 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby 

• Právo na informácie. 
• Přčedevším máte právo získať informácie o údajoch, ktoré ste nám odovzdali a ktoré 

spracovávame (čl. 15 GDPR). 
• Právo na opravu, vymazanie a obmedzenia. 
• Okrem toho môžete požiadať o opravu (článok 16 GDPR), vymazanie (článok 17 

GDPR) a obmedzenia (článok 18 GDPR) vašich údajov. 
• Právo na prenosnosť údajov a právo na námietku. 
• Máte tiež právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) a právo namietať (článok 21 

GDPR). 
• Právo sťažovať si. Máte tiež právo predložiť sťažnosť príslušného dozorného úradu. 
• Bez vplyvu akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte tiež právo 

podať sťažnosť u dozorného úradu pre ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný 
úrad pre ochranu údajov vo vašom obvyklom mieste bydliska alebo v sídle našej 
spoločnosti. 

 

 

Stav a aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov 
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je ku dňu: 1. januára 2020. Vyhradzujeme si 
právo vyhlásenie o ochrane údajov včas aktualizovať, aby sme zlepšili ochranu údajov a / 
alebo ich prispôsobili zmenám v oficiálnej praxi alebo v judikatúre. 


