Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dla systemu informacyjnego: IS cookies
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których to dotyczy,
zgodnie z par. 19 i par. 20 Ustawy nr 18 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
(zwanej dalej „ustawą”) i art. 13 i 14 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (zwane dalej „Rozporządzeniem”)
Celem niniejszej informacji jest przekazanie informacji o tym, jakie dane osobowe
przetwarzamy, jak z nimi postępujemy, do jakich celów je używamy, komu możemy je
przekazać, gdzie można uzyskać informacje o swoich danych osobowych i skorzystać ze
swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe:
Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest spółka Klaster LIPTOV –
Stowarzyszenie Obsługi Ruchu Turystycznego, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptowski
Mikułasz, Słowacja, REGON: 42 168 724, kontakt (info@visitliptov.sk, +421 44 55 65
401)
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych: dpo4@proenergy.sk
1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest: świadczenie i udoskonalanie
usług, tworzenie nowych usług, ochrona użytkowników i zapewnienie efektywnego
wyszukiwania i reklamy.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: dobrowolnej zgody osoby, której to
dotyczy, zgodnie z par. 13 ust. 1 lit. a) Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
Dyrektywy nr 2002/58 WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Uprawnione interesy administratora lub osoby trzeciej
Przetwarzania danych osobowych w celu uprawnionych interesów administratora lub
osoby trzeciej nie wykonuje się.
2. Identyfikacja przetwarzanych danych osób, których to dotyczy
Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych: użytkownicy strony internetowej
administratora
Zakres przetwarzania danych osobowych: informacje o usługach, informacje, które
są otrzymywane w następstwie korzystania z usług osób, których to dotyczy,
zwłaszcza: praca użytkownika, jakie strony odwiedził, skąd dotarli na stronę
(bezpośrednio, przez wyszukiwarki lub z innych stron internetowych), z jakiej
przeglądarki skorzystali, jakiego systemu operacyjnego używają, rozdzielczość
ekranu, włączone wtyczki (FLASH, Java), użytkownik powtórny lub nowy, położenie
geograficzne, wiek i płeć użytkownika, e-mail użytkownika i identyfikator firmy
(nazwa, miejscowość), w jakiej aplikacji użytkownik/firma pracuje.
3. Identyfikacja odbiorców, kategorie odbiorców
Administrator może przekazać dane osobowe uprawnionym podmiotom, którymi są
instytucje i organizacje, które mają prawo do przetwarzania danych na podstawie
osobnego
przepisu
lub
partnerom
umownym
(szczególnie
podmiotom
przetwarzającym), którzy na podstawie umów zobowiązali się przyjąć odpowiednie
zabezpieczenia w kierunku ochrony danych osobowych, w następujący sposób:

Inny uprawniony podmiot

Partner umowny (na podstawie umowy)
Tomatoes.sk, s. r. o.
Siedziba: Lichardova 2802/48, 010 01
Żylina, Słowacja
REGON: 45 349 002

Powszechnie obowiązujący przepis prawa
zgodnie z par. 13 ust. 1 lit. c) Ustawy nr 18
Dz.U. Republiki Słowackiej z 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz o zmianie
i uzupełnieniu niektórych przepisów
par. 34 Ustawy nr 18 Dz.U. Republiki
Słowackiej z 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu
niektórych przepisów
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Za zgodą osoby, której to dotyczy, lub na jej życzenie, dane osobowe mogą być
przekazane kolejnym odbiorcom.
Przekazanie
danych
osobowych
do
kraju
trzeciego/organizacji
międzynarodowej
Nie dokonuje się przekazania danych do krajów trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Identyfikacja źródła, z którego uzyskano dane osobowe
Bezpośrednio od osoby, której to dotyczy (osobiście, za pośrednictwem strony
internetowej administratora)
Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe do czasu niezbędnego do spełnienia celu,
jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
Profilowanie
Administrator nie przetwarza danych osobowych poprzez profilowanie lub w podobny
sposób oparty na automatycznym indywidualnym podejmowaniu decyzji.
Prawa osoby, której to dotyczy
Osoba, której to dotyczy ma prawo zażądać od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, które są przetwarzane, ma prawo do poprawienia swoich danych
osobowych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do nieefektywności
automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do
przenoszenia danych osobowych, jak również złożenia wniosku o wszczęcie
postępowania organu nadzorującego. Jeśli administrator przetwarza dane osobowe
na podstawie zgody osoby, której to dotyczy, osoba, której to dotyczy, ma w każdym
momencie prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osoowych.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody udzielonej przed jej odwołaniem. Osoba, której to dotyczy, może
skorzystać ze swoich praw poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres:
info@visitliptov.sk lub pisemnie na adres administratora.

9. Obowiązek podania danych osobowych
Osoba, której to dotyczy, przekazuje swoje dane dobrowolnie, na podstawie zgody
(udzielenie jest wymogiem ustawowym/umownym), w razie ich nieudzielenia
administrator nie będzie monitorować i oceniać zachowania użytkownika strony
internetowej w celu zapewnienia świadczenia, udoskonalania i rozwoju nowych usług,
ochrony użytkowników i zapewnienia efektywnego wyszukiwania i reklamy.

