Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
DEFINÍCIE
Zámeno „my“ sa chápe ako spoločnosť Trust International.
„Webová lokalita“ sa chápe ako propagačná webová lokalita
spoločnosti Trust International www.trustpromotions.com
„Osobné údaje“ sa chápu ako údaje o vás, prostredníctvom ktorých vás možno osobne
identifikovať, napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa, doklad o kúpe alebo
číslo účtu v banke, a ktoré nie sú verejne dostupné inými prostriedkami.
ČOHO SA TÝKA VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spôsobu, akým spoločnosť Trust
International zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získava a prijíma, vrátane údajov
týkajúcich sa vášho používania služieb spoločnosti Trust International v minulosti a
používania súborov cookies vo vzťahu k používaniu webovej lokality.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa bude príležitostne meniť. Odporúčame vám
pravidelne si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítať, aby ste mali aktuálne
informácie o prípadných zmenách a najnovších ustanoveniach.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa neuplatňuje na činnosti podnikov, ktoré
spoločnosť Trust International nevlastní ani neriadi, ani na osoby, ktoré nie sú
zamestnané spoločnosťou Trust International ani nepodliehajú riadeniu spoločnosti Trust
International.
Spoločnosť Trust International nemá v úmysle získavať údaje o návštevníkoch webovej
lokality, ktorí sú mladší ako 16 rokov, okrem prípadu, že majú povolenie od rodičov alebo
opatrovníka. Nevieme však skontrolovať, či má návštevník viac ako 16 rokov. Odporúčame
rodičom, aby sa zaujímali o aktivity svojich detí online s cieľom zabrániť tomu, aby sa údaje o
deťoch získavali bez povolenia rodičov. Ak sa domnievate, že sme získali osobné údaje
maloletého bez tohto povolenia, obráťte sa na nás. Následne ich vymažeme.
ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naším hlavným cieľom pri získavaní osobných údajov je spracúvanie registrácií produktov na
propagačné účely. Okrem toho používame osobné údaje na spravovanie, monitorovanie a
zlepšovanie webovej lokality, jej funkcií a obsahu, na poskytovanie a zlepšovanie služieb a
na overovanie toho, či používatelia služieb spĺňajú kritériá, ktoré sa požadujú na spracovanie
ich požiadaviek. Robíme to s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť návštevníkov lokality,
zákazníkov a používateľov našej webovej lokality.
Spoločnosť Trust International získava osobné údaje iba na základe aktívneho poskytnutia.
Pri aktívnom poskytnutí sa osobné údaje, ktoré spoločnosť Trust International získava,
poskytujú s vaším vedomím, že došlo k tomuto poskytnutiu. Všetky osobné údaje sa
používajú iba na účely, s ktorými ste súhlasili.

Propagačné činnosti alebo súťaže
Keď navštívite našu webovú lokalitu, máte možnosť zaregistrovať svoj nákup. Tieto údaje
používame na spracovanie vašej registrácie a na to, aby sme vám zaslali produkt alebo
peňažnú sumu. V takomto prípade od vás získavame tieto osobné údaje:
• vaše meno,
• vaša adresa,
• vaša e-mailová adresa na potvrdenie registrácie a všetku ďalšiu
korešpondenciu v súvislosti s touto registráciou,
• vaša e-mailová adresa, aby sme ju mohli spojiť s vami a vašimi produktami,
ktoré chcete zaregistrovať,
• váš doklad o kúpe,
• obchod, v ktorom ste si produkt alebo produkty zakúpili,
• krajina, v ktorej ste si produkty zakúpili.
Novinky
Môžete sa prihlásiť na odber noviniek spoločnosti Trust International. Ak sa rozhodnete
prijímať novinky, získavame od vás tieto osobné údaje:
• vaša e-mailová adresa, na ktorú sa zasielajú novinky.
Kontakt, ktorý nadviažete vy
Ak nám zatelefonujete, pošlete e-mail alebo nás budete inak kontaktovať, môžeme od vás
získavať osobné údaje, aby sme vám poskytli lepšie služby. Môžeme vás kontaktovať, ak ste
požiadali o informácie alebo ste nás informovali. Vyžiadame si iba údaje, ktoré sú nevyhnutné
na to, aby sme vám poskytli lepšie služby.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Žiadne údaje, ktoré poskytnete, nikdy nebudú predané alebo odovzdané tretej strane ani
použité na iné účely okrem prípadu:
• že je to výslovne uvedené na stránkach, kde sa vaše údaje získavajú,
• že je vydaný právny príkaz na poskytnutie údajov.
Osobné údaje sú potrebné na koordináciu informácií s potrebami používateľa a na
kontaktovanie používateľov v prípade potreby.
Hoci sú prijaté primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, spoločnosť Trust
International nemôže zaručiť, že získané identifikovateľné osobné údaje nikdy nebudú
sprístupnené spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných
údajov. Uplatňujeme správne fyzické aj elektronické postupy a správne politické postupy na
predchádzanie neoprávnenému prístupu s cieľom zabezpečiť ochranu údajov a používať
údaje, ktoré získavame online, správnym spôsobom.
ZÁSADY TÝKAJÚCE SA E-MAILOV
• Spoločnosť Trust International používa na kontrolu registrácie údajov
používateľa súbory o prihlásení.

•

E-mail dostanete iba prostredníctvom e-mailových prehľadov spoločnosti Trust
International, na odber ktorých ste sa prihlásili.

SÚBORY COOKIES
Spoločnosť Trust International používa súbory cookies na optimalizáciu funkcií určitých
stránok webovej lokality. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré stránka webovej
lokality umiestni do vášho počítača. V takomto súbore cookie sa uchovávajú informácie,
napríklad preferovaný jazyk. V súboroch cookies sa neuchovávajú žiadne osobné údaje, ak to
výslovne neprijmete.
Súbory cookies možno vždy z vášho počítača vymazať, a to znovu prostredníctvom
prehliadača. Sami môžete určiť, ako by sa malo v prípade súborov cookies postupovať,
pomocou úpravy nastavení súborov cookies. Dôkladne si prečítajte naše vyhlásenie o
používaní súborov cookies.
Anonymizované údaje o správaní pri prehliadaní sa na webovej lokalite získavajú
prostredníctvom služby Google Analytics. Tieto informácie používame na zlepšenie kvality
webovej lokality. Týmto spôsobom takisto zlepšujeme fungovanie webovej lokality. Aby sme
umožnili starostlivé spracúvanie, prijali sme tieto opatrenia:
• so spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu so sprostredkovateľom,
• skryli sme posledných osem číslic IP adresy,
• vypli sme všetky možnosti, ktoré spoločnosť Google ponúka, pokiaľ ide o
„poskytovanie údajov spoločnosti Google“,
• nepoužívame žiadne ďalšie služby Google v spojení so súbormi cookies služby Google
Analytics.
Prijatím tohto súboru cookie súhlasíte, aby sme v službe Google Analytics používali celú
vašu IP adresu. IP adresu používame iba na určenie, odkiaľ webovú lokalitu navštevujete.
Na účely optimalizácie, zlepšovania a analýzy môže údaje vidieť iba tím webového vývoja.
PRÁVO NA KONTROLU A VYMAZANIE ÚDAJOV
Máte právo požiadať o kontrolu, opravu a vymazanie svojich údajov. Uchovávame
osobné údaje, ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť. Údaje uchovávame do času, keď
už pre nás nie je potrebné takéto údaje spracúvať:
• súťaž alebo dotazník sa skončili a vy nie ste víťaz alebo sme víťaza už kontaktovali,
• odhlásili ste sa z odberu noviniek.
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu domnievame, že došlo k podvodnému správaniu, vyhradzujeme
si právo uchovávať vaše údaje, pokiaľ je to potrebné na ochranu našich záujmov.
Vždy máte možnosť zmeniť poskytnuté údaje. V takom
prípade vás spoločnosť Trust International môže požiadať, aby ste nás o zmene informovali
predpísaným spôsobom, pričom v niektorých prípadoch sa môže vyžadovať identifikácia.
KONTAKT

Spoločnosť Trust International sa zaujíma o vaše názory. Ak máte akékoľvek pripomienky
alebo otázky k nášmu vyhláseniu o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás
prostredníctvom:
• pošty:
Trust International BV,
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
Holandsko
• promotions@trust.com

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť: 17. augusta 2020

