OSOBNÉ ÚDAJE A COOKIES
Snažíme sa o ich maximálnu ochranu a zabezpečenie, preto všetky osobné dáta, ktoré
získame počas vašej návštevy webu www.tecko.sk spracovávame v súlade so
Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

V rámci našej firmy majú prístup k Vašim osobným údajom len tie osoby, ktoré ich
spracúvajú za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich nám z Vašej
objednávky t.j. zo zmluvného vzťahu s Vami, napr. oddelenie predaja, klientská
podpora.
ŠIFROVANIE SSL A ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným
údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané
osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme
predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. Šifrovanie pomocou
protokolu SSL ľahko identifikujete v stavovom riadku vášho prehliadača, kde sa
objavuje vo forme ikony zavretého zámku a príslušná webová adresa začína skratkou
https.

KONTAKTNÝ A REZERVAČNÝ FORMULÁR
Kontaktovať našu spoločnosť môžete pomocou kontaktného a rezervačného formulára
uvedeného na našej webovej stránke v časti kontakt. Vaše osobné údaje ukladáme a
využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu. Osobné údaje, ktoré
získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú: meno, priezvisko a e-mail.

SÚBORY COOKIE
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na
vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých
webových lokalít.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači
alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita
na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich
pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte
opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?
Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:
o
o

o
o

o

vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti
písma;
skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne
(pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky
(nebude sa opätovne zobrazovať);
skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory
cookie na tejto webovej lokalite.
rovnako niektoré mediálne súbory, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú
súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali
a ktoré videoklipy ste si pozreli.
uľahčenie prihlásenia zákazníka do portálu.

Súbory cookies ukladá aj Europa Analytics – služba Európskej komisie, ktorá meria
efektivitu a účinnosť webových stránok na portáli EUROPA.
Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie
webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou.
Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže
stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.
Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a
štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné
účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si
pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené
vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili
ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej
návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
a funkcie nebudú fungovať.

