
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto
spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, nariadenie
Európskeho parlamentu 2016/679).

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o najdôležitejších
aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky
www.ayurvedakarin.com

KONTAKTUJTE NÁS

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom,
vaše údaje budú u nás uložené na účely spracovania žiadosti a v prípade ďalších
otázok po dobu šiestich mesiacov. Tieto údaje nebudeme poskytovať ďalej bez vášho
súhlasu.

COOKIES

Naša webová lokalita používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory,
ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pomocou prehliadača. Nepôsobia žiadnu
škodu.

Súbory cookie používame na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia.

Niektoré súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Ak si to neželáte,
môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie
a vy ste to povolili len v jednotlivých prípadoch.

Pri vypnutí súborov cookie môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

GOOGLE RECAPTCHA

Používame funkciu "ReCaptcha", aby sme zabránili napríklad robotom v zadávaní
údajov do online formulárov. Ponúka ju spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov:

https://www.google.com/policies/privacy/,opt-out

https://adssettings.google.com/authenticated

http://www.ayurvedakarin.com
https://www.google.com/policies/privacy/,opt-out
https://adssettings.google.com/authenticated


WEBOVÁ ANALÝZA

Naša webová lokalita využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics.
Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Súbory cookie sa používajú na analýzu používania webovej stránky jej používateľmi.
Výsledné informácie sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch
a tam sa ukladajú.

Tomu môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali.

S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o spracovaní údajov o ponukách.

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšiť našu ponuku a našu
webovú stránku.

Keďže je pre nás súkromie našich používateľov dôležité, údaje používateľov sú
pseudonymizované.

Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale okamžite sa pseudonymizuje (napr.
vymazaním posledných 8 bitov).

V dôsledku toho je možná len hrubá lokalizácia.

Spoločnosť Google certifikovaná podľa dohody Privacy Shield, ktorá poskytuje
záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Údaje používateľov sa budú uchovávať 14 mesiacov.

Podrobné informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnosti upraviť
nastavenia a vzniesť námietku nájdete na nižšie uvedených webových stránkach
spoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-US
("Používanie údajov spoločnosťou Google pri používaní z webových stránok alebo
aplikácií našich partnerov"), http://www.google.com/policies/technologies/ads
("Používanie údajov na reklamné účely"), https://safety.google/privacy/ads-and-data/
("Správa informácií, ktoré spoločnosť Google používa na zobrazovanie reklamy").

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


NEWSLETTER

Prostredníctvom našej webovej stránky www.ayurvedakarin.com máte možnosť
prihlásiť sa na odber nášho newslettera. Aby sme vám mohli cielene poskytovať
informácie, môžeme zhromažďovať a spracúvať aj ďalšie informácie, ktoré nám
používatelia dobrovoľne poskytnú.

Aby sme vám mohli zasielať náš newsletter, potrebujeme vašu e-mailovú adresu a
vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním newslettera. Hneď ako sa zaregistrujete
na odber noviniek, pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie
registrácie.

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušenie odoberania noviniek zašlite na
túto e-mailovú adresu: info@ayurvedakarin.com

Vaše údaje zhromaždené v súvislosti s prihlásením na odber informačného bulletinu
potom okamžite vymažeme.

GOOGLE-RE/MARKETING-SERVICES

Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšiť našu ponuku a našu
webovú stránku. Preto využívame marketingové a remarketingové služby
(marketingové služby Google), ktoré poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu súkromia, a tým
ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Marketingové služby spoločnosti Google nám umožňujú cieliť reklamy pre našu
webovú lokalitu a na nej, aby sa používateľom zobrazovali len tie reklamy, ktoré
potenciálne odrážajú ich záujmy.

Na tento účel spoločnosť Google spúšťa kód a používa takzvané (re-) marketingové
značky, ktoré sa používajú na uloženie individuálneho súboru cookie v prehliadači
používateľa. Informácie o používaní súborov cookie nájdete vyššie.

Informácie zhromaždené spoločnosťou Google môžu byť prepojené aj s takýmito
informáciami z iných zdrojov.

Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať
reklamy prispôsobené jeho záujmom.

http://www.ayurvedakarin.com
mailto:info@ayurvedakarin.com
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Okrem toho služba Google Analytics zhromažďuje IP adresy používateľov, ktoré sú
však okamžite pseudonymizované (napr. vymazaním posledných 8 bitov).

V dôsledku toho je možná len hrubá lokalizácia; reklamy sa nespravujú a
nezobrazujú pre konkrétnu osobu, ale pre vlastníka súboru cookie bez ohľadu na to,
kto je týmto vlastníkom.

To samozrejme neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať
údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré o používateľoch zhromažďujú
marketingové služby Google, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na
serveroch spoločnosti Google v USA. IP adresa používateľa sa v rámci iných ponúk
spoločnosti Google nespája s údajmi používateľa.

Okrem iného používame súbory cookie marketingovej služby Google "Google
AdWords"; na základe marketingovej služby Google a jej súborov cookie môžeme
používať "AdSense" na zobrazovanie reklám tretích strán.

Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely spoločnosťou Google
nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads. Zásady ochrany
osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese
https://www.google.com/policies/privacy

Na integráciu analytických a marketingových služieb ponúkaných spoločnosťou
Google do našich webových stránok a ich centrálnu správu používame aj "Google
Tag Manager".

ONLINE PRÍTOMNOSŤ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Prevádzkujeme online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem s cieľom
komunikovať s používateľmi, potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi, ktorí sú tam
aktívni. Pri volaní na tieto siete a platformy platia podmienky a zásady spracovania
údajov jednotlivých prevádzkovateľov.

Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracúvame
údaje používateľov, keď s nami komunikujú na sociálnych sieťach a platformách.

INSTAGRAM

Obsah a funkcie služby Instagram môžu byť integrované do našej online ponuky.
Ponúka ich spoločnosť Instagram Inc. so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA,
94025, USA.

https://www.google.com/policies/privacy


Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty a tlačidlá, ktoré
umožňujú používateľom reagovať na obsah. Ak sú používatelia členmi Instagramu,
Instagram môže priradiť návštevu obsahu a funkcií k príslušným profilom
používateľov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram:
http://instagram.com/about/legal/privacy/

YOUTUBE

V rámci našej webovej stránky môžu byť integrované aj videá platformy "YouTube".

Ponúka ich spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA.

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/

odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated

VAŠE PRÁVA

Vo všeobecnosti máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie,
prenosnosť údajov, odvolanie a námietku.

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane
osobných údajov alebo vaše nároky na ochranu údajov boli inak akýmkoľvek
spôsobom porušené, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Naše kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze:

AYURVEDA KARIN s.r.o
Hviezdoslavova 81,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovakia

IČO: 52268861
DIČ: 2120981544
Bratislava I. Sro, vl.č. 135867/B

info@ayurvedakarin.com
+421 903 700 244
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