Podmienky spracúvania a ochrany údajov
pri využívaní služby Market Locator spoločnosti Market Locator SK s.r.o.
Prostredníctvom služby Market Locator prevádzkovateľ Služby, spoločnosťou Market
Locator SK s.r.o. so sídlom 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 711 781, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43620/B (ďalej len
ako “Prevádzkovateľ”) Vám v spolupráci s partnermi služby Slovak Telekom, a.s. so sídlom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B; Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO 35 697 270, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 1142/B a O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 848 863,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len

ako „Partneri Služby“) poskytuje vizualizáciu anonymizovaných štatistických údajov
o rozložení obyvateľstva na určitom geografickom území a možnosť realizovať cielený
marketing. Kúpou služby Market Locator, alebo používaním služby Market Locator
(ďalej len ako “Služba”) súhlasíte s týmito podmienkami spracúvania a ochrany
osobných údajov pri používaní Služby a príslušnými podmienkami a požiadavkami,
zásadami alebo vylúčeniami, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a ktoré sú
prístupné prostredníctvom súvisiacich hypertextových prepojení (súhrnne
„Podmienky Služby“). Podmienky Služby sú zverejnené a nachádzajú sa na webovom
sídle Služby www.marketlocator.sk.

1 Podmienky spracúvania a ochrany údajov
Zaväzujeme sa chrániť Vaše a Vami sprístupnené údaje. Tieto Podmienky spracúvania a ochrany
osobných údajov sa vzťahujú na údaje spracúvané Prevádzkovateľom Služby a Partnermi
Služby. V rámci Služby garantujeme ako Prevádzkovateľom dostupnosť Služby, integritu
spracúvaných údajov a dôvernosť spracúvaných informácií nasledovne:
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Ak zhromažďujeme informácie o Vás, robíme tak dvoma spôsobmi:
1.1

Informácie, ktoré nám poskytnete

Registračné údaje
Nami získavané a ďalej spracúvané Vami zadané registračné údaje sú nevyhnutné na plnenie
Zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami o podmienkach Služby. Môžu zahŕňať Vaše obchodné
meno, názov, meno a priezvisko štatutárneho rogánu alebo kontaktnej osoby, fakturačnú
adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie.
V prípade Vášho súhlasu s použitím Vašich kontaktných údajov na marketingové účely budeme
môcť na základe Vášho súhlasu spracúvať aj demografické údaje, napríklad poštové smerovacie
číslo, údaje o veku, rod, preferenciách, záujmoch a obľúbených činnostiach.
Ak sa rozhodnete zúčastniť týchto činností, môžeme tiež zhromažďovať Vaše údaje, ktoré
poskytnete v odpovediach na prieskumy alebo v súvislosti s určitou súťažou. Môžeme tiež
zhromažďovať údaje o Vašej návšteve webového sídla Služby alebo príslušnej webovej lokality.
1.2

Informácie, ktoré sa vygenerujú v súvislosti s Vašimi aktivitami na webovom sídle Služby

Môžeme použiť napríklad analytické nástroje webových lokalít na získanie informácií z Vášho
prehľadávača vrátane informácií o predchádzajúcej navštívenej lokalite, vyhľadávačoch a
kľúčových slovách, ktoré ste použili na nájdenie našej webovej lokality, stránkach, ktoré
zobrazujete v rámci tejto webovej lokality, doplnkoch vášho prehľadávača a šírke a výške vášho
prehľadávača. Okrem toho zhromažďujeme aj určité štandardné informácie, ktoré váš
prehľadávač odosiela každej navštívenej webovej lokalite, napríklad vašu adresu IP, typ a jazyk
prehľadávača, časy prístupu a adresy prepojujúcich webových lokalít.
Pohodlie zákazníka pri prezeraní stránok môžeme zvýšiť pomocou informácií z Vášho
prehľadávača, akou je napríklad zvolený jazyk. Môžeme to dosiahnuť napríklad tak, že Vám našu
webovú lokalitu sprístupníme podľa možností vo Vami uprednostňovanom jazyku.

Použitie registračných údajov
Údaje získané Prevádzkovateľom prostredníctvom Služby alebo webového sídla použijeme na
prevádzku Služby a na poskytovanie služieb alebo vykonávanie transakcií, o ktoré ste požiadali
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alebo na ktoré ste dali oprávnenie. Tieto údaje tiež môžeme použiť na poskytovanie zákazníckej
podpory, odpovede na zákaznícke otázky alebo sťažnosti, vykonávanie zákazníckych
prieskumov, odhaľovanie a prevenciu podvodov a na ďalšie účely opísané v týchto
podmienkach alebo Podmienkach Služby.
V záujme podpory týchto spôsobov použitia môžeme používať Vaše údaje na poskytovanie
efektívnejších služieb zákazníkom, zlepšovanie Služby alebo webového sídla Služby a všetkých
našich súvisiacich produktov alebo služieb alebo vykonávanie štatistickej analýzy.
Vaše údaje môžeme používať tiež na to, aby sme Vám poskytli dôležité informácie o
používanom produkte alebo službe vrátane kritických aktualizácií a upozornení. Okrem toho
Vám môžeme na základe vášho súhlasu posielať informácie o ďalších produktoch, službách,
udalostiach a propagačných akciách Služby, ako aj rovnaké informácie týkajúce sa ďalších
našich produktov a služieb.
Informácie zhromažďované v Službe sa môžu ukladať a spracovávať len v členských štátoch
Európskej Únie a v štátoch, ktorými sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho
hospodárskeho priestoru.

Prístup k Vašim registračným údajom a ich aktualizácia
Kedykoľvek používate Službu, chceme Vám umožniť prístup k Vašim údajom. Ak sú tieto
informácie neaktuálne, neúplné alebo nesprávne, snažíme sa Vám ponúknuť možnosť ich ihneď
aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených
obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Údaje poskytnuté na účely využívania Služby
si môžete pozrieť a upraviť po prihlásení do Vášho užívateľského konta (účtu) Služby. Bude sa
vyžadovať, aby ste sa do svojho užívateľského konta prihlásili pomocou svojich identifikačných
údajov (e-mailovej adresy a hesla), čím zabránite tomu, aby Vaše údaje boli prístupné iným
osobám.
Zabezpečenie Vašich údajov
Pripisujeme zabezpečeniu Vašich údajov veľkú dôležitosť. Na ochranu údajov pred
neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame v našej Službe rôzne
zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté údaje ukladáme na počítačových serveroch
s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach. Okrem toho
pri prenose prostredníctvom Internetu chránime citlivé osobné údaje (napríklad čísla
platobných kariet) pomocou šifrovania. Používame napríklad protokol SSL (Secure Socket
Layer).
Nastavenie cookies
Keď navštívite webové sídlo Služby, používame na zhromažďovanie a ukladanie informácií
rôzne technológie, medzi ktoré okrem iného patrí odosielanie jedného alebo viacerých súborov
cookie alebo anonymných identifikátorov do Vášho zariadenia. Súbory cookie a anonymné
identifikátory používame aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako
sú reklamné služby alebo funkcie, ktoré sa môžu objaviť na iných webových stránkach.
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Súbor cookie
Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webových stránok
odošle na váš počítač. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webovým stránkam rozpoznať
Váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Svoj
prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď
prebieha posielanie súboru cookie. Upozorňujeme Vás, že niektoré funkcie webového sídla
Služby však nemusia bez súborov cookie správne fungovať
Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas považujeme aj
aktiváciu cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.
Cookies na webovom sídle Služby môžete kedykoľvek deaktivovať. Vezmite prosím na vedomie,
že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť weového sídla Služby obmedzená.
Vezmite prosím ďalej na vedomie, že z dôvodu funkčnosti webového sídla Služby sa európske
smernice netýkajú nevyhnutných cookies, ktoré sa nedajú deaktivovať. Aby ste tieto cookies
deaktivovali, vytvorí sa vo Vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa Váš nesúhlas dal priradiť.
V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte
cookies opäť deaktivovať.

2 Zmeny podmienok
Tieto Podmienky spracúvania a ochrany údajov môžeme príležitostne aktualizovať aj bez Vášho
výslovného súhlasu. V takom prípade upravíme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený na
konci týchto Podmienok spracúvania a ochrany údajov. Pri závažných zmenách týchto
Podmienok spracúvania a ochrany údajov Vás na zmeny upozorníme prostredníctvom
viditeľného upozornenia pri využívaní Služby alebo Vám upozornenie pošleme priamo na Váš
e-mail. Odporúčame Vám pravidelne si pozerať tieto Podmienky spracúvania a ochrany údajov,
aby ste mali k dispozícii stále aktuálne informácie o ochrane spracúvaných h údajov.

3 Spoločné a záverečné ustanovenia
Privítame Vaše komentáre týkajúce sa týchto Podmienok spracúvania a ochrany údajov. Ak
máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok alebo ak si myslíte, že ho nedodržiavame,
prostredníctvom kontaktnej stránky na webovom sídle Služby nám pošlite
e-mail.
Pojmy použité v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú defnované, majú rovnaký význam
a obsah ako totožné pojmy definované v Podmienkach Služby.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9.7.2016.
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