PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
I.

Všeobecné ustanovenia

MMC Performance s. r. o. rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových
stránok, k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom,
profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame v
súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré
sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Prevádzkovateľ
získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky mmcperformance.sk
Prevádzkovateľ internetovej stránky mmcperformance.sk je:
MMC Performance s. r. o.
sídlo: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 525 748 31
DIČ: 212080940
Otvorením tejto internetovej stránky sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich
serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje
zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP),
verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na
naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové
stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich
webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu
osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.
Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné
účely pomocou technológie spoločnosti Google a iných. Tieto údaje možno použiť na
vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom
prehliadači. Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou
technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a
nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Účel spracúvania osobných údajov

II.

Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, respektíve pozvanie
na bezplatnú osobnú konzultáciu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spracúvanými osobnými údajmi sú meno, priezvisko, rok narodenia, telefónne číslo (na
účely pozvania na bezplatnú osobnú konzultáciu), e-mailová adresa (na účely komunikácie so
zákazníkom). Spracúvaným údajom je aj tréningový cieľ zákazníka.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

IV.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu vyplývajúceho z bodu II.
Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje.
V.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
o

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,

o

na opravu osobných údajov,

o

na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

o

namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných
údajov,

o

kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Dotknutá

osoba

môže

požadovať

výkon

vyššie uvedených práv kedykoľvek,

prostredníctvom emailu info@mmcperformance.sk.

a to

