VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych
rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.
Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na
dodržiavanie účtovných predpisov.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci organizácie Dom poznania – združenie pre osobný rozvoj.
Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby organizácia Dom poznania – združenie pre
osobný rozvoj, mohla plniť svoje zákonné povinnosti.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom
zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že
súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.
Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri
opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie
vašich obľúbených produktov.
Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na
kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.
Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o
používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej
stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.
Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám
mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v
súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby
uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej
stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. .
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Dom poznania – združenie pre osobný rozvoj , neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete
jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu.
Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v
časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom
zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte
možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.
Informácie o ochrane osobných údajov vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„Zákon o ochrane osobných údajov“) Úvodné ustanovenia organizácia Dom poznania – združenie pre
osobný rozvoj, so sídlom Chalupkova 23, 90301 Senec, IČO: 422 619 70, DIČ: 2120228341, IČ DPH:
SK2120228341, zapísaná na Ministerstve vnútra SR, reg. zo dňa 4.5.2012, číslo spisu: VVS/
1-900/90-39519 rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na
to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu organizáciu je
mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame,
prečo to robíme a aké sú jej práva.

