MYFIRSTSTOP.SK PODMIENKY ZÁSADY NA OCHRANU SÚKROMIA
I.

MYFIRSTSTOP.SK UŽÍVATEĽSKÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky služby MYFIRSTSTOP.SK sú založené na právnych predpisoch účinných v Slovenskej republike a
stanovujú štandardy pre prevádzku a poskytovanie a využívanie služieb.
Webové stránky sa používajú na základe a v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, kedy použitie jednotlivých služieb
alebo funkcií webovej stránky môže byť založené na osobitných podmienkach, konkrétne v príslušných podmienkach
obsahujúcich informácie o záležitosti, rozsahu a podmienkach použitia uvedených služieb alebo funkcií.
Pred použitím našich webových stránok musíte prečítať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Ak
nesúhlasíte so zmluvnými podmienkami, opustite webovú stránku. Webové stránky môžete kedykoľvek prestať užívať.
Ak máte akékoľvek otázky, pošlite e-mail na adresu: contact@myfirststop.sk
1.

Definícia

“BRIDGESTONE” - BSSK Bridgestone Europe NV/SA, organizačná zložka Slovensko, so sídlom v Bratislavě, ulica Michalská
372/9, 811 01 Bratislava, je zapísaná v OR vedenom okrsným obchodným súdom v Bratislave I pod: oddiel Po, vl.č. 4743/B,
IČ DPH: SK4020172772, identifikační číslo (IČO): 51660598;
“Administrator” BRIDGESTONE;
"My" / "Naša" odkazuje na BRIDGESTONE;
"Užívateľ" / "Užívatelia" odkazuje na užívateľa alebo užívateľov webové stránky, kolektívne alebo individuálne, v závislosti
od kontextu;
“Webová stránka” odkazuje na adresu www.myfirststop.sk a akúkoľvek adresu URL, ktorá ju môže v budúcnosti nahradiť.
"Vy" / "Vaše" / "Ty" / "Tvoj" odkazuje na užívateľov webových stránok;
“Ochrana osobných udajov” – dokument, ktorým sa stanovujte podmienky pre spracovanie a ochranu osobných udajov
užívateľovho, ktore ŠÚ neoddeliteľné Súčasti Zmluvných podmienok;
“Služba” – platenú alebo bezplatnú službu poskytovanú užívateľom BRIDGESTONE elektronicky v súlade s ustanoveniami
zmluvných podmienok a podmienok, vrátane konkrétnych súťaží, lotérií a ďalších propagačných kampaní organizovaných
pre užívateľov.
"Materiál" / "Materiály" – všetky informácie, produkty, prvky, značky, slogany, mená, symboly, obrázky, záznamy,
umelecké výkony, odkazy, komentáre alebo záznamy bez ohľadu na ich podobu, prírodu a uchovanie alebo prezentáciu
poskytované, na webových stránkach užívateľov.
2.

Všeobecné ustanovenia

a)

Webové stránky MYFIRSTSTOP.SK poskytuje spoločnosť BRIDGESTONE.

b)

Ak je daná služba alebo funkcie webových stránok podmienená uvoľnenými podmienkami, používania uvedenej
služby alebo funkcie je upravené oboma zmluvnými podmienkami a uvedenými podmienkami. Ak by niektoré
ustanovenia zmluvných podmienok bola v rozpore alebo nemala byť spoločne uplatnená, podmienky podmienok
majú prednosť pred podmienkami Zmluvných podmienok.

c)

Prístup k webovej stránke a jej využívanie je bezplatný, ak určitá časť alebo služba webové stránky nie je jasne
stanovená ako platená, konkrétne podľa ustanovení príslušných zmluvných podmienok.

3.

Prístup k webovým stránkam

a)

Prístup na webové stránky nevyžaduje, aby užívateľ splnil akékoľvek formality. Konkrétne tento prístup
nevyžaduje, aby užívateľ zaregistroval, prihlasoval alebo poskytoval osobné údaje na webových stránkach.

b)

Spoločnosť Bridgestone odporúča pre používanie webových stránok nasledujúce prehliadača:

- MS Internet Explorer verzia 9.0 a vyššie
- Mozilla Firefox verzia 10.0 a vyššie
- Google Chrome verzia 18.0 a vyššie
c)

Užívateľské počítačové systémy by mali mať podporu súborov cookie a Javascript povolené.

d)

Správca vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečil, že prevádzku webových stránok nebude prerušovaný. Správca je
oprávnený vykonávať opravy, údržbu, modernizáciu a úpravu webovej stránky alebo jej jednotlivých prvkov, ktoré
môžu obmedziť alebo zablokovať prístup na webové stránky.

e)

Ak podmienky konkrétnej služby neustanovuje inak, spoločnosť Bridgestone si vyhradzuje právo pozastaviť alebo
zablokovať prístup k webovej stránke alebo jej časti, alebo prestať ponúkať alebo poskytovať službu kedykoľvek
podľa svojho uváženia.

f)

Spoločnosť Bridgestone si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zablokovať prístup na webovú stránku alebo jej
súčasť podľa svojho uváženia v prípadoch neoprávneného prístupu človeka, vírusov, chýb alebo iných príčin
ohrozujúcich alebo ohrozujúcich správu webových stránok alebo zabezpečenia webových stránok mimo kontrolu
BRIDGESTONE.

g)

Správca bude informovať užívateľov o dočasnom zastavení alebo zablokovanom prístupu k webovým stránkam a
prestávkam na údržbu, ako aj o ich trvanie v príslušných oznámeniach zverejnených na www.myfirststop.sk.

h)

Použitie webových stránok môže závisieť od nastavenia softvérové a hardvérové konfigurácie užívateľov alebo
poskytovateľa internetových služieb. Spoločnosť Bridgestone nie je zodpovedná za neschopnosť využívať webovú
stránku v dôsledku činnosti používateľa alebo poskytovateľa internetových služieb.

i)

Ak podmienky a podmienky určité služby neustanovuje inak, Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používania
webových stránok.

j)

Správca môže zabrániť užívateľovi, aby mal prístup k webovým stránkam alebo k ich určitým funkciám v
prípadoch, keď používateľ používa webové stránky v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ustanoveniami
zmluvných podmienok alebo zmluvných podmienok, alebo vystavuje dobré meno BRIDGESTONE riziku alebo
príčinám ďalšie škody spôsobené spoločnosťou Bridgeton, webovými stránkami alebo tretími stranami.

4.

Obsah webových stránok

a)

Informácie poskytované na tejto webovej stránke týkajúce sa obchodných partnerov spoločnosti Bridgestone a
Bridgestone sú vyberané s náležitou starostlivosťou. Spoločnosť Bridgestone však nemôže zaručiť, že uvedená
informácie sú úplné a pravdivé a nie je zodpovedná za prípadné nezrovnalosti. Vyššie uvedené ustanovenia nemá
žiadny vplyv na ustanovení príslušných zmluvných podmienok, ak je to relevantné.

b)

Bridgestone si vyhradzuje právo vykonávať jednostranné zmeny obsahu a grafického usporiadanie webových
stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

c)

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré užívateľom prinášajú pridanú
hodnotu. Spoločnosť BRIDESTONE vynakladá všetko úsilie na odstránenie odkazov na webové stránky obsahujúce
obsah, ktorý porušuje právne predpisy, ale nemôže zaručiť plnú účinnosť takýchto opatrení. Zmluvné podmienky
sa nevzťahujú na iné webové stránky a webové stránky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločnosť
Bridgestone nezodpovedá za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov, nie je priamo alebo
nepriamo zodpovedná za praktiky ochrany súkromia alebo za obsah dostupný na týchto webových stránkach,
vrátane obsahu reklám, produktov alebo iných materiálov alebo služieb, ktoré sú k dispozícii na týchto webových
stránkach alebo zdrojoch a nenesie zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené
použitím obsahu, produktov alebo služieb dostupných na externých webových stránkach alebo zdrojoch.

d)

Podmienky na stanovenie zmlúv o poskytovaní služieb, podmienok poskytovania služieb a podmienok pre
odstúpenie od zmluvy o službách sú stanovené v podmienkach týchto služieb.

5.

Ochrana autorských práv, práv duševného vlastníctva a iných práv

a)

Všetky práva, autorské práva, práva k databázam, práva k ochranným známkam a všetky iné práva duševného
vlastníctva na webových stránkach a ich prvky bez ohľadu na ich formu a grafické usporiadanie, s výnimkou

obsahu poskytovaného užívateľmi webových stránok, sú majetkom spoločnosti BRIDGESTONE alebo našich
dodávateľov, poskytovatelia licencií alebo pridružené spoločnosti a podliehajú právnej ochrane.
b)

Použitie webovej stránky nie je rovnocenné získavanie akýchkoľvek práv na webovú stránku alebo jej jednotlivé
prvky alebo obsah.

c)

Bez ohľadu na formát a grafické usporiadanie môže použitie akýchkoľvek prvkov webových stránok vrátane ich
obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bridgestone porušovať platné právne ustanovenia,
konkrétne práva duševného vlastníctva, a je zakázaná, pokiaľ nie je stanovené inak v spoločných účinných
ustanoveniach zákon.

6.

Užívateľské zodpovednosti

a)

Používatelia webových stránok sa musí riadiť ustanoveniami zákona, nariadeniami zmluvných podmienok a
prípadne štandardy spoločenskej koexistencie a dobrými zvyky.

b)

Používanie webových stránok spôsobom, ktorý porušuje alebo bránia právam iných fyzických alebo právnických
osôb (vrátane práv duševného vlastníctva, práv na ochranu dôverných informácií alebo práv na ochranu osobných
údajov) a využíva webovú stránku k prenosu alebo podpore prenosu neusporiadaných správ hromadne alebo
individuálne alebo posielať spam je zakázaný.

c)

Používanie webových stránok pre odosielanie a zdieľanie počítačových vírusov, makrových vírusov, trójskych koní,
červov atď. Za účelom rušenie, prerušenia alebo prerušenie prevádzky počítača je zakázané.

d)

Používanie webových stránok za účelom zasielania, zdieľanie alebo ukladanie pomluvných, urážlivých,
obscénnych, vyhrážajúcich, dráždivých, rušivých alebo zbytočných materiálov alebo materiálov, ktoré porušujú
ustanovenia zákona alebo zmluvných podmienok alebo práva tretích strán (vrátane autorských práv,
databázových práv a práva na dôvernosť).

e)

Vytváranie odkazov na webové stránky je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti
BRIDGESTONE.

f)

Používanie webových stránok spôsobom ohrozujúcim prerušenia, poškodenia, obmedzenie alebo zhoršenie
účinnosti alebo funkciou webových stránok je zakázané.

g)

Vytváranie a zverejňovanie hypertextových odkazov na akejkoľvek časti webových stránok a pokusy o
neoprávnený prístup do webu sú zakázané.

7.

Materiály předložené uživateli

a)

Správca môže používateľom umožniť odosielanie, zdieľanie alebo distribúciu materiálov na webových stránkach.

b)

Užívatelia zdieľajú materiály výlučne v súlade s funkciami webové stránky, ktoré sú k dispozícii danému
užívateľovi, a to aj v súlade s technickými podmienkami a parametrami podporovanými uvedenými funkciami.

c)

Zdieľaním Materiálov podľa vyššie uvedených odsekov a a b Užívateľ prehlasuje nasledujúce:
- Užívateľ je výhradným vlastníkom, umelcom alebo výrobcom materiálu a všetkých jeho častí a má nárok na
všetky práva k materiálu alebo je oprávnený kontrolovať, používať, distribuovať a spravovať materiál,
- práva Užívateľa na Materiál, jeho obsah a všetky jeho prvky nie sú obmedzené alebo zaťažované mene tretej
strany,
- užívateľ zdieľa Materiál dobrovoľne a bezplatne, ak obsah príslušných zmluvných podmienok neustanovuje
inak,
- užívateľ oprávňuje spoločnosť BRIDGESTONE na záznam, kopírovanie, prehrávanie a zobrazovanie materiálu,
distribúciu Materiálu online v mieste a čase jeho voľby a kombinovanie Materiálu s ďalšími materiálmi, dokiaľ
nebude odstránený z webových stránok,
- materiál a jeho použitie v súlade so zmluvnými podmienkami alebo príslušnými podmienkami neporušujú
práva, vlastnosti, osobné vlastnosti, zákony, dobré zvyky, pocity, morálku, presvedčenie, štandardy
spravodlivej súťaže, know-how, záujmy, a zákonom alebo zmluvne chráneným obchodným tajomstvom;
- užívateľ Uvoľňuje spoločnosť Bridgestone zo všetkých potenciálnych nárokov spojených so zdieľaním a
distribúciou Materiálu na webových stránkach a zaväzuje sa zaplatiť priznanú alebo dohodnutú odmenu
alebo náhradu, odstrániť príčiny porušenie a pokryť ďalšie oprávnené nároky a ich náklady, vrátane nákladov
súvisiacich právne služby v súlade s bežne platnými príslušnými ustanoveniami zákona,

d)

Spoločnosť Bridgestone nie je povinná používať materiály predložené užívateľovi a nie je povinná archivovať alebo
ukladať materiály.

8.

Monitorovanie obsahu užívateľov

a)

Spoločnosť BRIDGESTONE môže, ale nie je povinná sledovať obsah materiálov predložených užívateľovi na
overenie, že uvedené materiály neporušujú platné právne predpisy, zmluvné podmienky, dobré zvyky, štandardy
spoločenskej koexistencie, pocity, morálku, presvedčenie, osobný majetok, spravodlivú hospodársku súťaž
štandardy, know-how a zákonom chránené obchodné tajomstvo.

b)

Ak je spoločnosť BRIDGESTONE informovaná o tom, že materiál alebo materiály predložené na webových
stránkach porušujú platné zákony, zmluvné podmienky, dobré zvyky, štandardy spoločenskej koexistencie, pocity,
morálka, presvedčenie, osobný majetok, štandardy spravodlivej súťaže, know-how a právne chránené obchodné
tajomstvo spoločnosť BRIDGESTONE vynaloží všetko úsilie, ktoré za daných okolností považuje za potrebné, a
môže upozorniť užívateľa, pozastaviť alebo ukončiť prístup užívateľa na webovú stránku alebo odstrániť materiál /
materiály z webových stránok.

c)

Pred vydaním konečného rozhodnutia o oznámení je spoločnosť Bridgestone oprávnená požadovať ďalšie
podrobnosti alebo vysvetlenia.

9.

Zodpovednosť spoločnosti BRIDGESTONE

a)

Spoločnosť Bridgestone nezodpovedá za obsah odoslaný a distribuovaný na webových stránkach stranami inými
ako BRIDGESTONE.

b)

Pokiaľ ide o elektronické služby poskytované spoločnosťou Bridgestone na webových stránkach zadarmo,
spoločnosť Bridgestone nie je zodpovedná za zisky stratené užívateľovi v súvislosti s užívaním uvedených služieb.

c)

Pokiaľ ide o elektronické služby poskytované spoločnosťou BRIDGESTONE na webovej stránke zdarma, spoločnosť
BRIDGESTONE nezodpovedá za neúspešné alebo nesprávne plnenie uvedených služieb, ak taká nie je úmyselná.

d)

Spoločnosť BRIDGESTONE nezodpovedá za neúspešné alebo nesprávne plnenie služieb, ak sú spôsobené tretími
osobami (konkrétne telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi internetových služieb), pokiaľ účinné právne
ustanovenia neustanovuje inak.

e)

Spoločnosť BRIDGESTONE nenesie zodpovednosť za vaše straty alebo škody spôsobenej prepojením webových
stránok prostredníctvom hypertextového odkazu tretej strany.

f)

Spoločnosť BRIDGESTONE nenesie zodpovednosť za vaše straty alebo škody spôsobenej činnostiam alebo
nedbanlivosťou ostatných užívateľov webu, najmä tých, ktoré vyplývajú z ich používania webových stránok v
rozpore s platnými zákonmi, zmluvnými podmienkami, dobrými zvyky a štandardy spoločenského koexistencie.

g)

Spoločnosť BRIDGESTONE nie je zodpovedná za straty dát spôsobené zlyhaním hardvéru alebo softvéru alebo
inými okolnosťami, ktoré sú mimo jej kontroly.

h)

Spoločnosť BRIDGESTONE nie je zodpovedná za zmenu alebo ukončenie webových stránok; užívatelia nemajú
nárok na náhradu za neschopnosť pokračovať v používaní akejkoľvek časti webových stránok v dôsledku
nesprávnej funkcie, pozastavenie alebo stiahnutie webových stránok alebo ich časti kvôli okolnostiam mimo
kontroly BRIDGESTONE.

i)

Žiadne ustanovenie zmluvných podmienok nezakazuje, neobmedzuje ani nezakazuje zodpovednosť spoločnosti
BRIDGESTONE za vedomé dezinformácie alebo úmrtia alebo zranenia spôsobené činom alebo nedbanlivosťou
spoločnosti BRIDGESTONE.

10. Sťažnosti
a)

Všetky sťažnosti týkajúce sa webovej stránky alebo poskytovaných služieb sa predkladajú správcovi na
nasledujúce e-mailovú adresu: contact@myfirststop.sk

b)

Sťažnosti by mali obsahovať meno a priezvisko a presnú adresu osoby podávajúcej sťažnosť a rozsiahly opis
sťažnosti a dôvod.

c)

Správca preskúma sťažnosť do 14 dní od prijatia, ak informácie alebo údaje uvedené v sťažnosti nevyžadujú
opravu.

d)

Ak by informácie alebo údaje poskytnuté v sťažnosti vyžadovali opravu, zodpovedá správca žiadostí o opravu
uvedených údajov a údajov a informuje o tom, že sťažnosť bude odmietnutá, ak nebudú požadované opravy
vykonané v stanovenej lehote.

e)

Po obdržaní opravených informácií alebo údajov správcu preskúma sťažnosť do 14 dní.

f)

Po neúčinnom uplynutí doby určenej na opravu informácií alebo dát je sťažnosť zamietnutá.

g)

Správca odpovie na sťažnosti e-mailom na adresu uvedenú v predloženej sťažnosti.

11. Ochrana osobných údajov
a)

Použitie webových stránok alebo ich jednotlivých služieb môže vyžadovať osobné údaje používateľa. V takýchto
prípadoch môže byť používanie webových stránok alebo ich jednotlivých služieb obmedzené, pokiaľ nebudú
poskytnuté osobné údaje, poskytnuté osobné údaje budú nepravdivé, nebude súhlas s spracovávaním osobných
údajov alebo nebude odmietnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.

b)

Všetky osobné údaje (napr. Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa) poskytuje užívateľ
dobrovoľne za účelom získania prístupu k webovej stránke alebo k ponúkaným službám a funkciám.

c)

Osobné informácie poskytnuté Užívateľom budú používané Správcom v súlade s Politikou ochrany osobných
údajov a právnymi ustanoveniami účinnými v oblasti ochrany osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia
a)

Zmluvné podmienky služby MYFIRSTSTOP.SK podliehajú poľskému právu a znejú ako také.

b)

Všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok sú riešené príslušnými poľskými spoločnými súdy.

c)

Ak by niektoré ustanovenia zmluvných podmienok bola v rozpore s právnymi predpismi alebo bola považovaná za
neplatnú alebo neuskutočniteľnou, nemá vyššie uvedený vplyv vplyv na platnosť a uskutočniteľnosť ostatných
ustanovení Zmluvných podmienok, ktoré zostávajú v platnosti.

d)

Spoločnosť BRIDGESTONE si vyhradzuje právo zmeniť zmluvné podmienky. Administrátor informuje užívateľa o
všetkých zmenách prostredníctvom webových stránok. Zmeny nemôžu porušovať práva získané užívateľovi pred
uvedením spomínaných zmien.

e)

Zmluvné podmienky služby MYFIRSTSTOP.SK nadobúdajú účinnosť dňom, kedy boli zverejnené na webovej
stránke.

f)

Aktuálna verzia podmienok služby MYFIRSTSTOP.SK je k dispozícii na adrese https://www.myfirststop.sk
II.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť. Spoločnosť Bridgestone veľmi vážne zaobchádza so všetkými
záležitosťami zásad ochrany súkromia a vynakladáme všetko úsilie na zaistenie bezpečnosti vašich osobných informácií, keď
používate našu webovú stránku.
V zásade nie sú vyžadované žiadne osobné údaje k používanie webových stránok a prezeranie ich informácií. Niektoré
stránky a podstránky, napr. Týkajúce sa zápisu do propagačných kampaniach a súťažiach, vás môžu požiadať o konkrétne
informácie vrátane osobných údajov, ako sú chápané v platných právnych predpisoch.
Zásady ochrany osobných údajov stanovuje, ako budeme využívať osobné informácie získané od vás prostredníctvom
webových stránok. Pravidlá môžu byť pravidelne aktualizovaná. Vzhľadom na uvedené odporúčame pravidelne navštevovať
túto stránku, aby ste sa dozvedeli o všetkých zmenách a rozhodli sa, či je považujete za prijateľné. Tieto pravidlá sa vzťahujú
na všetkých návštevníkov webových stránok a všetky prístupové prostriedky, vrátane osobných počítačov a notebookov,
verejných internetových terminálov a mobilných zariadení.
Odoslaním osobných údajov prostredníctvom našich webových stránok súhlasíte s ich použitím v súlade s Pravidlami
ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, obráťte sa na zákaznícky servis prostredníctvom ponuky "Kontakt" na našich
webových stránkach.
1.

Definícia

„BSSK” – Bridgestone Europe NV/SA, organizačná zložka Slovensko, so sídlom v Bratislavě, ulica Michalská 372/9, 811 01
Bratislava, je zapísaná v OR vedenom okrsným obchodným súdom v Bratislave I pod: oddiel Po, vl.č. 4743/B, IČ DPH:
SK4020172772, identifikační číslo (IČO): 51660598;
"Užívateľ" / "Užívatelia" odkazuje na užívateľa alebo užívateľa webové stránky www.myfirststop.sk, kolektívne alebo
individuálne, v závislosti od kontextu;
“Webová stránka” odkazuje na adresu www.myfirststop.sk a akúkoľvek adresu URL, ktorá ju môže v budúcnosti nahradiť
“Osobné informácie”: všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
“Pobočka”: pobočka skupiny Bridgestone spojená s ......., napr. dcérskych spoločností.
2.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

BSSK zhromažďuje vaše osobné údaje v určitých podstr webových stránok. BSSK zhromažďuje informácie ako meno a
priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, finančné údaje a dokumenty poskytnuté na webových stránkach,
užívateľské meno, heslo a pohlavia.
Musíte súhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Bridgestone na účely účasti v súťaži, propagáciu,
výkonnosti atď. V registračnom formulári. Spracovanie osobných údajov podlieha súhlasu používateľa. Všetci užívatelia
majú právo skontrolovať svoje osobné údaje. Ak sú tieto informácie nepravdivé, neúplné, irelevantné alebo zastarané,
užívatelia môžu požadovať ich opravu alebo aktualizáciu. BSSK láskavo žiada o pomoc pri zabezpečení toho, aby osobné
údaje uložené v BSSK boli presné a aktuálne. Ďalej užívatelia majú právo odmietnuť súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov a požadovať ich odstránenie, ale mali by mať oprávnené dôvody, napr. Kedy spracovanie ich osobných informácií
môže mať negatívne dôsledky alebo ak informácie ešte nie je možné použiť pre zamýšľaný účel.
Mali by ste tiež skontrolovať, či máte záujem o informácie o nových službách, súťažiach alebo propagačných kampaniach
organizovaných BSSK alebo jeho pridruženými spoločnosťami. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové
účely je prísne dobrovoľný.
BSSK je správcom osobných údajov, ktoré spracováva webová stránka.
3.

Dôvernosť osobných údajov

Pri používaní vašich osobných údajov sa BSSK riadi ustanoveniami Politiky ochrany osobných údajov a plní svoje zákonné
povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov.
Spoločnosť BSSK vyvíja všetko úsilie, aby zabezpečila čo najlepšiu ochranu vašich osobných informácií a zaviedla racionálne
opatrenia na zabezpečenie a ochranu zhromaždených informácií, aby sa zabránilo bezprávia spracovania alebo náhodnej
strate alebo vymazanie vašich osobných údajov.
BSSK zaisťuje optimálne zabezpečenie vašich osobných údajov:
•
•
•
•

pomocou kódovacích mechanizmov vo všetkých vhodných prípadoch;
pomocou ochrany heslom;
náročným zmluvnom zárukám od tretích strán; a
obmedzením prístupu k vašim osobným údajom (napr. poskytovanie prístupu iba zamestnancom BSSK, ktorí
požadujú uvedené informácie na účely uvedené nižšie a majú príslušné oprávnenie).

Ak sa zaregistrujete na WebIS, BSSK odporúča, aby ste sa vyhýbali ľahkému odhalenie hesiel a / alebo užívateľských mien,
pravidelne menili svoje heslo, zdržali sa zdieľanie vášho užívateľského mena, hesla a ďalších informácií s ostatnými a
bezpečne uložili osobné informácie na uľahčenie jej ochrany.
4.

Ako zhromažďujeme a uchovávame vaše osobné údaje?

Ak by ste chceli použiť časť webových stránok vyžadujúcich registráciu, budete požiadaní o primerané informácie. V
takýchto prípadoch poskytuje spoločnosť BSSK plný prístup k funkciám webových stránok spojeným s súťaží o poukážky iba
po odoslaní požadovaných informácií.

