Prehlásenie o ochrane súkromia
Aktualizované - november 2021
Obsah
1. Úvod..................................................................................................................................................................................................................................................................1
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov....................................................................................................................................................................................1
3. Zhromažďouvanie a používanie osobných údajov................................................................................................................................................................2
a. Aké údaje zbierame.............................................................................................................................................................................................................................2
b. Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov...............................................................................................................................................................2
c. Automatické zhromažďovanie osobných údajov...............................................................................................................................................................3
d. Widgety sociálnych médií a aplikácie.......................................................................................................................................................................................4
e. O deťoch.....................................................................................................................................................................................................................................................5
4. Zdieľanie a prenos OII............................................................................................................................................................................................................................5
5. Možnosti.........................................................................................................................................................................................................................................................5
6. Prístup..............................................................................................................................................................................................................................................................5
7. Bezpečnosť a integrita dát...................................................................................................................................................................................................................6
8. Odkazy na ďalšie webové stránky...................................................................................................................................................................................................6
9. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia........................................................................................................................................................................6
10. Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť...........................................................................................................................................................6

1. Úvod
Zámerom A-medi je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto
základného záväzku sa A-medi zaviazalo zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov (niekedy sú tiež
označované „osobne identifikovateľné informácie“ či „OII“), ktoré A-medi získalo zberom informácií prostredníctvom svojich
webových stránok.
A-medi má záujem zhromažďovať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú na našich webových
stránkach, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby, prípadne informácie o pracovných
príležitostiach v našej spoločnosti. Prečítajte si prosím toto Prehlásenie o ochrane súkromia, ak sa chcete dozvedieť viac o tom,
akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sme získali.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Spoločnosti A-medi management spol., s. r. o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO
: 44 057 717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 51104/B a jeho Česká dcérska
spoločnosť A-medi management spol., s. r. o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 05777631, zapísaná
v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 270617,
ďalej len „A-medi“,
sú v určitých prípadoch povinné získať súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o ochrane osobných údajov) (spoločne ako „Právne predpisy
na ochranu osobných údajov“).
V prípade keď je súhlas vyžadovaný Právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, súhlas a podrobný účel, pre ktorý a ako
budú Vaše osobné údaje spracované, sú uvedené v príslušnom formulári. Schválením (odoslaním) tohto formulára dávate svoj
výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov osobe, ktorá spravuje a spracúva Vaše osobné údaje, t. j. vyššie uvedené
členské firmy A-medi.
Schválením (odoslaním) tohto formulára potvrdzujete, že ste boli informovaný o Vašich právach podľa Tretej časti Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a podľa Druhej časti Zákona o ochrane osobných údajov, týkajúcich sa spracovania osobných
údajov, najmä práva dotknutej osoby na prístup a overenie svojich osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov
a možnosti požadovať vymazanie osobných údajov. Podrobnejšie informácie o Vašich právach v súvislosti s OII sú uvedené
nižšie. Taktiež potvrdzujete správnosť a presnosť Vami poskytnutých údajov.
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Súhlas je poskytovaný najdlhšie na čas, nevyhnutný na dosiahnutie účelu takéhoto spracovania. Vaše osobné údaje budú
spracované výhradne v rámci Vami vyššie určeného rozsahu, alebo v rozsahu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo
v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracovania.

3. Zhromažďouvanie a používanie osobných údajov
a. Aké údaje zbierame
Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme vás mohli kontaktovať
prostredníctvom e-mailu, alebo keď sa zaregistrujete pre určitý druh služieb. Registráciou a/alebo odoslaním osobných
údajov A-medi potvrdzujete, že A-medi môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia.
Vaše osobné údaje sa nepoužijú na iné účely, pokiaľ nezískame Váš súhlas, alebo pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje
zákon alebo profesionálne štandardy. Ak sa napríklad zaregistrujete na webovej stránke A-medi a poskytnete informácie
o Vašich preferenciách, použijeme tieto informácie na prispôsobenie Vašej návštevy našich stránok. Ak sa zaregistrujete alebo
prihlasujete k odberu vybraných poskytovaných služieb, môžeme Vás zaregistrovať ako jedného užívateľa na rôznych typoch
zariadení, ktoré používate a Vaša návšteva na stránkach A-medi, ktoré navštívite budete prispôsobená Vašim preferenciám.
Ak zadáte email na zasielanie informácií o A-medi a jeho službách, použijeme Vami zadanú emailovú adresu a iné poskytnuté
informácie na zasielanie týchto informácií. Pokiaľ nám zašlete či Váš životopis (CV), v prípade, že sa chcete online uchádzať
o pracovnú pozíciu v A-medi, použijeme nevyhnutné množstvo informácií, ktoré ste nám poskytli k tomu, aby sme Vašu žiadosť
priradili k zodpovedajúcim voľným pracovným pozíciám v A-medi.
Pokiaľ si u nás objednáte predplatné niektorého z časopisov, ktoré vydávame a distribujeme, budeme počas doby nevyhnutnej
na poskytovanie tejto služby uchovávať Vaše kontaktné údaje, aby sme Vám mohli túto službu fakturovať, objednané časopisy
zasielať a po skončení predplatného obdobia Vám ponúknuť možnosť predplatné predĺžiť, po dobu troch rokov od ukončenia
posledného predplatného.
Adresné štítky a distribučné zoznamy poskytujeme za účelom zasielania časopisov subjektu, ktorý zabezpečuje distribúciu
časopisov.
Pokiaľ si u nás objednáte knihu alebo iný predmet distribuovaný cez náš e-Shop, budeme počas doby nevyhnutnej na
poskytovanie tejto služby uchovávať Vaše kontaktné a fakturačné údaje, aby sme Vám mohli túto službu fakturovať, objednaný
tovar dodať, prípadne spracovať Vašu reklamáciu.
Pokiaľ si u nás objednáte registráciu na podujatie, ktoré organizujeme, alebo zabezpečujeme jeho organizáciu pre tretiu stranu,
budeme počas doby nevyhnutnej na poskytovanie tejto služby uchovávať Vaše kontaktné údaje a všetky detaily služby, ktoré
ste si v súvislosti s účasťou na podujatí objednali, aby sme Vám mohli túto službu fakturovať a zabezpečiť všetky služby v takom
rozsahu, ako ste si ich objednali. Ak je organizované podujatie certifikované s cieľom získania vzdelávacích kreditov, údaje
ohľadom získaných kreditov poskytujeme autorite, ktorá kredity vydáva, v rozsahu potrebnom na tento účel. Ak je pre konkrétne
podujatie potrebné zabezpečiť vykazovanie nezdaniteľného plnenia, údaje s tým bezprostredne súvisiace poskytujeme subjektu,
ktorý plnenie poskytol a daňovému úradu.
Vaše fakturačné údaje týkajúce sa poskytnutých služieb uchovávame v súlade s platnými predpismi ohľadom archivácie
účtovných záznamov.

b. Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov
A-medi všeobecne spracúva len osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie Vašej požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie
nepovinné údaje, budete o tom informovaný v čase ich zhromažďovania.
Slovenská právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje pokiaľ na to máme zákonný dôvod. Taktiež sa vyžaduje, aby
sme Vás s týmito právnymi dôvodmi oboznámili. Vaše údaje budeme spracúvať na základe jedného z uvedených dôvodov:
•

Plnenie zmluvy: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie nášho plnenia na základe zmluvy;

•

Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ako napríklad vedenie
evidencie pre daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánu verejnej moci;

•

Oprávnený záujem: môžeme spracovať Vaše osobné údaje, ak je ich spracovanie nevyhnutné pre dosiahnutie nami
sledovaného oprávneného záujmu, ktorým je výkon podnikania, ak nad takýmito záujmami neprevážia Vaše záujmy; alebo

•

Váš súhlas: občas Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov a budeme ich
spracovávať iba po Vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na ekonom@
amedi.sk

A-medi zhromažďuje „citlivé“ osobné údaje iba vtedy, keď dotknuté osoby dobrovoľne poskytnú takéto informácie a dajú
nám súhlas k ich spracovaniu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ak to umožňujú právne predpisy alebo
profesionálne štandardy. Citlivé informácie zahŕňajú osobné údaje o rase, etnickom pôvode, politickom presvedčení, členstve
v odborových organizáciách, náboženskom ale podobnom presvedčení, fyzickom alebo duševnom zdraví, sexuálnom živote
alebo údajoch v registri trestov. Poskytovanie citlivých informácií A-medi zvážte a za žiadnych okolností, neposkytujte A-medi
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citlivé informácie ak nesúhlasíte s ich použitím na legitímne obchodné účely a nesúhlasíte s prenosom a uchovaním takýchto
informácii v databázach A-medi. Pre poskytovanie obvyklých služieb, ktoré poskytujeme, takéto citlivé údaje nezrhomažďujeme.
Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií A-medi je alebo môže byť potrebné alebo vhodné na
konkrétne účely, prosím kontaktujte A-medi na adrese ekonom@amedi.sk.

c. Automatické zhromažďovanie osobných údajov
IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa a
navzájom spolu komunikovať. IP adresy, z ktorých sa návštevníci webových stránok zdajú pripájať, môžu byť zaznamenávané pre
účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy
trendov webových stránok a ich výkonnosti.
IP adresy
IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa
a navzájom spolu komunikovať. IP adresy, z ktorých sa návštevníci webových stránok zdajú pripájať, môžu byť zaznamenávané
pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu
analýzy trendov webových stránok a ich výkonnosti.
Cookies
Cookies môžu byť umiestnené na Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek keď navštívite naše webové
stránky. To umožní stránke zapamätať si Váš počítač alebo zariadenie a slúži to niekoľkým účelom.
Na našich niektorých webových stránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca Váš súhlas na zhromažďovanie cookies.
Ak súhlas neposkytnete, Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávané na účely súvisiace s
marketingovými aktivitami. Sekundárny typ cookies označovaný ako “user-input” cookies môžu byť potrebné na zabezpečenie
nevyhnutnej funkcionality. Tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty. Váš výber bude uložený v cookie a platí počas 90 dní. Ak si prajete zrušiť svoj výber, môžete tak urobiť odstránením cookies vo Vašom prehliadači.
Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Chceli by sme Váš však upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies, je možné, že nebudete môcť
využiť všetky prvky našich webových stránok.
Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako
napríklad www.allaboutcookies.org
Nižšie je uvedený zoznam druhov cookies na našich webových stránkach:
Účel

Popis

Typ / Platnosť

Kvalita
zobrazení

Naše webové stránky sú zhotovené za použitia bežných internetových postupov. Tieto majú vstavané cookies, ktoré napomáhajú kompatibilite (napríklad na identifikáciu druhu prehliadača)
a zlepšenie výkonu (napríklad rýchlejšie načítavanie obsahu).

Session

Bezpečnosť

Ak sa zaregistrujete na prístup k obmedzenému obsahu, cookies
zabezpečujú aby vaše zariadenie bolo pripojené počas celého
trvania vašej návštevy, k registrácii je požadované používateľské
meno a heslo.

Session

Nastavenia
stránok

Cookies si taktiež môžu zapamätať vaše nastavenia webovej
stránky (napr. jazyk) alebo sa pokúsiť zlepšiť vaše používateľské
prostredie (napr. osobným pozdravom alebo obsahom). Uvedené
sa týka webstránok, na ktoré ste sa zaregistrovali alebo ste si
vytvorili účet.

Session

Analytický

Používame niekoľko analytických nástrojov tretích strán, aby
sme porozumeli používaniu našich stránok návštevníkmi. To
nám umožňuje zlepšiť kvalitu a obsah na A-medi.sk pre našich
návštevníkov. Súhrnné štatistické údaje zahŕňajú položky ako sú
počet návštev alebo počet zobrazení stránok a odkazov na naše
stránky a pod. Ďalšie podrobnosti o našom používaní Google
Analytics nájdete nižšie.

Trvalé
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Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Mažú sa pri zatvorení prehliadača

Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od poslednej návštevy
webu A-medi.sk

Spätná väzba
návštevníkov

Zdieľanie na
sociálnych
sieťach

Používame nástroj tretej strany na výzvu k spätnej väzbe
vybraného počtu návštevníkov. Cookies sú používané, aby sa
zabránilo opakovanej výzve návštevníkov.
Prvý cookie (1) je nastavený pre prípad, ak návštevník nie je
vyzvaný na účasť v prieskume, aby návštevníci neboli vyzývaní
k účasti v prieskume po prvom zobrazení webovej stránky.
Druhý cookie (2) je nastavený, ak je návštevník vyzvaný na účasť
v prieskume, aby nebol opakovane vyzvaný na účasť v prieskume
v priebehu 90 dní.

Session 1
Mažú sa pri
zatvorení prehliadača

Používame widgety sociálnych médií tretích strán a tlačidlá, ktoré
vám umožnia využiť ďalšiu funkcionalitu na zdieľanie obsahu
z našich stránok na stránky sociálnych médií a e-mail. Použitie
týchto widgetov alebo tlačidiel môže vyžadovať použitie cookies na vašom zariadení za účelom jednoduchšieho použitia ich
služieb, na zobrazenie vašej interakcie na webovej stránke (napr.
aktualizovanie cache počtu zdieľaní na sociálnych médiách)
a zaznamenať údaje o vašej aktivite naprieč Internetom a na
našich webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si prečítali
informácie o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa
týchto služieb pred ich použitím. Ďalšie informácie o našom
využívaní widgetov sociálnych médií a aplikácií nájdete nižšie.

Trvalé

Trvalé 2
Automaticky vymazané po 90 dňoch
od zobrazenia prieskumu

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od návštevy webovej
stránky A-medi.com

Ďalšie nástroje tretích strán a widget môžu byť použité našimi jednotlivými webovými stránkami na poskytnutie dodatočnej
funkcionality. Používanie týchto nástrojov alebo widgetov môže umiestniť cookie na vaše zariadenie za účelom zjednodušenia
ich používania a zabezpečenia aby vaša interakcia bolo na našich webových stránkach správne zobrazená.
Samotné cookies nám neumožňujú zistiť vašu e-mailovú adresu alebo vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytický správach môžeme zistiť iné identifikátori ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych
návštevníkov na našich webových stránkach a geografický pôvod návštevníckych trendov, a nie identifikácie jednotlivých
návštevníkov.
POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO VLOŽENÍM VAŠICH PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV NA VSTUP DO ROZHRANIA
PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV SÚHLASÍTE S NAMI REALIZOVANÝM UMIESTNENÍM COOKIES NA VÁŠ POČÍTAČ ALEBO
ZARIADENIE S PRÍSTUPOM NA INTERNET.
Google Analytics
A-medi používa Google Analytics. Viac informácií používaní Google Analytics A-medi nájdete tu:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Za účelom poskytnutia možnosti návštevníkom webových stránok o spôsobe zhromažďovania údajov prostredníctvom Google
Analytics, Google vyvinul doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok prostredníctvom javascriptového
kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastaviť údaje, ktoré si neželáte odosielať Google Analytics. Google
Analytics Opt-out Browser Add-on nezabráni odosielaniu informácií samotnej webovej stránke, alebo iným analytickým službám.

d. Widgety sociálnych médií a aplikácie
Webové stránky A-medi môžu obsahovať funkciu, ktorá umožní zdieľanie prostredníctvom aplikácií sociálnych médií,
ako napr. Facebook tlačidlo Páči sa mi a Twitter widget. Tieto aplikácie sociálnych médií môžu zhromažďovať a používať
informácie týkajúce sa Vášho používania webových stránok A-medi (pozri podrobnosti o cookies na sociálnych sieťach vyššie).
Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom takýchto aplikácií sociálnych médií môžu byť zhromažďované
a použité ostatnými členmi tejto aplikácie sociálnych médií a takéto interakcie sú upravené zásadami ochrany osobných
údajov spoločností poskytujúcich predmetnú aplikáciu. Nedisponujeme kontrolou nad týmito spoločnosťami a nenesieme
zodpovednosť za použitie vašich osobných údajov zo strany týchto spoločností.
Navyše, webové stránky A-medi môžu prevádzkovať blogy, fóra, crowd-sourcing a iné aplikácie alebo služby (spolu „funkcie
sociálnych médií). Úlohou funkcií sociálnych je uľahčiť zdieľanie vedomostí a obsahu. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete
na ktorejkoľvek funkcii sociálnych médií môžu byť zdieľané s ostatnými užívateľmi tejto funkcie sociálnych médií (ak nie je
uvedené inak, v mieste zhromažďovania), nad ktorými môžeme mať obmedzenú alebo žiadnu kontrolu.

e. O deťoch
A-medi chápe dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naše webové stránky ani naše služby nie
sú predovšetkým cielene určené a zamerané na deti mladšie ako 13 rokov. Naša filozofia spočíva v tom, že nikdy vedome
neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 13 rokov a neuchovávame údaje o nich, s výnimkou
situácie, keď sa jedná o súčasť zákazky poskytovania našich odborných služieb, napr. zabezpečenie ubytovania dieťaťa spolu
s registrovaným účastníkom podujatia.
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4. Zdieľanie a prenos OII
Nezdieľame osobné údaje s neidentifikovanými tretími stranami, okrem prípadu ak je to nevyhnutné na plnenie našich
legitímnych profesionálnych a obchodných záujmov, na spracovanie vašich požiadaviek a/alebo ak je to vyžadované alebo
dovolené zákonom alebo profesionálnymi štandardmi. To zahŕňa:
•

Naši poskytovatelia služieb: A-medi spolupracuje s renomovanými partnermi, poskytovateľmi služieb a/lebo agentúrami,
ktorí môžu spracovať Vaše osobné údaje v našom mene. A-medi prenesie osobné údaje iba tým osobám, ktoré spĺňajú
prísne štandardy na spracovanie dát a bezpečnosť. Zdieľame osobné údaje, ktoré im umožňujú poskytnúť ich služby.

V niektorých prípadoch môže A-medi zdieľať vaše OII, ak to umožňuje zákon, s rôznymi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb
alebo predajcami konajúcimi v našom mene na zabezpečenia splnenia Vašich požiadaviek. Zároveň A-medi môže cezhranične
preniesť určité OII inej členskej spoločnosti A-medi alebo mimo tieto spoločnosti, spoločnostiam konajúcim v našom mene.
A-medi môže tiež uchovať OII v inej jurisdikcii, ako v ktorej sa nachádzate. Poskytnutím OII online, návštevníci súhlasia
s prenosom a uchovávaním OII mimo územia, kde ich poskytli,
•

Ak sa zmení organizačná štruktúra alebo budeme predaní inej spoločnosti: A-medi môže poskytnúť OII v spojitosti
s predajom, presunom podnikania strane, ktorej dáta prináležia.

•

Súdy, rozhodcovské súdy a iné orgány verejnej moci: A-medi môže poskytnúť osobné údaje v súvislosti s plnením
požiadaviek uvedených orgánov alebo ak je to nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov.

•

Audity: obdobné poskytnutie osobných údajov môže byť potrebné pre audit osobných údajov alebo bezpečnosti a/alebo
na vyšetrenie alebo preverenie sťažností alebo v prípade bezpečnostných hrozieb.

A-medi môže taktiež preniesť určité osobné údaje mimo EHP spolupracujúcim spoločnostiam alebo spoločnostiam konajúcim
v našom mene na účely popísané v tomto prehlásení o ochrane súkromia. A-medi môže osobné údaje uchovávať mimo EHP.
Ak to spravíme, tak tieto osobné údaje budú naďalej chránené prostriedkami, ktoré máme dohodnuté v zmluvách s týmito
organizáciami mimo EHP, ktoré sú v podobe schválenej Európskou komisiou. Poskytnutím osobných údajov online, návštevníci
súhlasia s takýmto cezhraničným prenosom alebo uložením ich osobných údajov.
A-medi nepredáva OII žiadnej tretej strane. A-medi taktiež neprevedie OII, ktoré ste nám poskytli žiadnej tretej strane pre ich
marketingové účely.

5. Možnosti
Máte niekoľko možností, ako využívať webové stránky A-medi. Všeobecne sa dá povedať, že v prípade, že navštívite webové
stránky A-medi, nie ste povinný poskytnúť nám žiadne OII, avšak pokiaľ budete chcieť ďalšiu informáciu o našich službách
a akciách, ktoré usporadúvame, môže byť ich odovzdanie podmienené poskytnutím určitých OII. Niektoré webové stránky vás
tiež môžu požiadať o povolenie na využitie vašich OII a je na vás, či s ich využitím budete súhlasiť alebo ich odmietnete. Ak
sa zaregistrujete na účely určitej služby či zasielanie určitého oznámenia, ako napríklad pre účely pravidelného doručovania
e-newsletteru alebo časopisov, máte možnosť kedykoľvek vašu registráciu k tejto službe zrušiť, a to tak, že budete postupovať
podľa inštrukcií, ktoré sú obsiahnuté v každej správe. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoju registráciu k určitej službe, či zasielaniu
určitých oznamov, budeme postupovať tak, aby sme vaše údaje odstránili čo najskôr. Aj napriek tomu je však možné, že vás ešte
pre tým, než budeme vašu žiadosť schopní spracovať, požiadame o dodatočné informácie.
Ako bolo uvedené vyššie, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do Vášho prehliadača pri vašom pripojení sa na naše webové
stránky, môžete si pre nastaviť svoj webový prehliadač, aby odmietal všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o zaslanie
cookie do Vášho počítača. Ak sa však rozhodnete pre odmietnutie všetkých cookies, chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť,
že niektoré časti našich webových stránok v tomto prípade nebudú plne funkčné.

6. Prístup
Ak ste poskytli A-medi osobné údaje, máte nasledujúce práva:
•

Vo väčšine prípadov Právo na prístup a opravu: máte právo na primeraný prístup k Vašim osobným údajom. Toto sa nazýva
žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným údajom. Ak sme sa Vám zaviazali poskytnúť osobné údaje, poskytneme ich
bez nároku na poplatok. Pred poskytnutím osobných údajov, môžeme od Vás žiadať preukázanie Vašej identity a informácií
potrebných na lokalizáciu Vašich údajov. Ak o Vás disponujeme osobnými údajmi, ktoré sú nepresné alebo nesprávne, máte
právo žiadať ich opravu, prípadne si ich sami opraviť po prihlásení s Vaším registračným menom a heslom.

•

Namietanie spracovania: máte právo namietať nami spracovávané osobné údaje, a ak ich nie sme naďalej oprávnený
používať, právo na výmaz týchto údajov ak ich uchovávame dlho alebo ich spracovanie je zakázané v určitých prípadoch.

Môžete podať žiadosť alebo uplatniť tieto práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov zaslaním emailu na ekonom@
amedi.sk a my vykonáme potrebné kroky, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi a profesionálnymi štandardmi.
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7. Bezpečnosť a integrita dát
A-medi má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou,
zneužitím, zmenou či zničením. Snažíme sa o to, aby prístup k Vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne
potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme
sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme Vašu požiadavku, či žiadosť, či
než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie. Pre bližšie informácie o uchovávaní poskytnutých
osobných údajov, si prečítajte príslušné Informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené nižšie.

8. Odkazy na ďalšie webové stránky
Chceli by sme vás upozorniť na to, že webové stránky A-medi môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, a to vrátane
stránok spravovaných inými členskými spoločnosťami A-medi, na ktoré sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia,
ale iné prehlásenia, ktoré sa môžu trocha líšiť od tohto Prehlásenia. Odporúčame užívateľom prečítať si prehlásenia o ochrane
súkromia na každej navštívenej webovej stránke pred tým, než na ňu uvedú akékoľvek osobné údaje.
Registráciou na ľubovoľnej webovej stránke A-medi a následným prechodom na inú webovú lokalitu spoločnosti A-medi počas
prihlásenia, súhlasíte s používaním Vašich osobných údajov v súlade s týmto Prehlásením o ochrane súkromia na webovej
stránke spoločnosti A-medi, ktorú navštevujete.

9. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia
A-medi môže toto Prehlásenie o ochrane súkromia upraviť tak, aby odrážalo naše aktuálne prístupy v oblasti ochrany súkromia.
V prípade, že uskutočníme zmeny tohto Prehlásenia, nové „aktualizované znenie“ a dátum jeho účinnosti bude uvedený vo
vrchnej časti tejto stránky. Odporúčame vám, aby ste toto Prehlásenie o ochrane súkromia pravidelne kontrolovali a informovali
sa tak o tom, ako A-medi chráni vaše údaje.

10.Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť

A-medi sa zaväzuje chrániť Vaše online poskytnuté osobné údaje. Ak máte otázky, či pripomienky týkajúce sa toho ako A-medi
spravuje Vaše osobne identifikovateľné informácie, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese ekonom@amedi.sk. Túto
emailovú adresu môžete využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť Vaše prípadné obavy ohľadom súladu s našim Online
Prehlásením o ochrane súkromia.
Ak nie ste spokojný s odpoveďou, môžete sa obrátiť s Vašou požiadavkou na zodpovednú osobu, a to zaslaním emailu na
ekonom@amedi.sk. Váš email potvrdíme do 14 dní a Vašu požiadavku vybavíme do 3 mesiacov. Vašu požiadavku môžeme
akceptovať a implementovať ju medzi práva podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ju odmietnuť na základe
primeraných dôvodov.
Za každých okolností sa máte právo s Vašou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sa bude Vašou
požiadavkou zaoberať.
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