
 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webových stránok spoločnosti THERMACUT, k.s. 

 

Úvod 

Ďakujeme vám za návštevu webovej stránky spoločnosti THERMACUT, k.s. Spoločnosť Thermacut je 
výrobcom a predajcom tepelných rezacích a zváracích systémov, dielov a príslušenstva. 

Spoločnosť THERMACUT, k.s. dodržiava vysoký štandard ochrany osobných údajov a súkromia návštevníkov 
svojich webových stránok a táto informačná stránka poskytuje prehľad zásad spracovania a ochrany ich 
údajov. 

Všetky postupy a opatrenia prijaté a realizované našou spoločnosťou v tejto oblasti dôsledne vychádzajú z 
platných právnych predpisov týkajúcich sa najmä ochrany osobných údajov a súkromia: 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) (ďalej len "nariadenie");  

• Úprava právnych predpisov Českej republiky, ako aj  

• Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Z. z. a zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách 
informačnej spoločnosti 

V prípade zmien predmetných právnych predpisov sa tieto postupy a opatrenia naďalej prispôsobujú právnym 
predpisom a zmenám. 

THERMACUT, k.s. ako spracovateľ osobných údajov 

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a my získané 
údaje ďalej spracúvame, stávame sa správcom osobných údajov (ďalej len "správca"), ktorý zodpovedá za 
riadne spracovanie a ochranu týchto údajov. 

Naša spoločnosť THERMACUT, k.s., so sídlom Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 
469 63 715, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel A, vložka 26299, ako správca, je 
spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom systémov a dielov pre tepelné rezanie a zváranie. 

Spoločnosť THERMACUT, k.s. ako prevádzkovateľ vykonáva všetky spracúvania osobných údajov na základe 
a v súlade s povinnosťami a požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

Spracované osobné údaje 

Spoločnosť THERMACUT, k.s. v súvislosti so svojimi obchodnými aktivitami prevádzkuje a používa webové 
stránky na prezentáciu a propagáciu. 

Vo všeobecnosti platí, že na používanie našich webových stránok nie je potrebné aktívne zadávať žiadne 
vstupné údaje ani pristupovať k informáciám a údajom, ktoré môžu mať osobný charakter. Poskytnutie 
osobných údajov sa vyžaduje len v konkrétnych prípadoch, keď vás budeme potrebovať kontaktovať alebo s 
vami komunikovať. 

Všeobecným pravidlom pre návštevníkov našej webovej stránky je, že zhromažďujeme iba technické údaje, 
ako je IP adresa (internetový protokol), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (IPS), dátum/čas, 



 

 

odkazové/odchodové stránky, kliknutia na analýzu trendov atď., ktoré nie sú spojené so žiadnymi informáciami 
identifikujúcimi konkrétnu osobu. 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame len v konkrétnych prípadoch v súvislosti s nákupom nami 
ponúkaného a predávaného tovaru a/alebo poskytovaním súvisiacich služieb, či už v postavení kupujúceho 
alebo dodávateľa. 

V takýchto prípadoch na uskutočnenie transakcie alebo iného postupu či úkonu zvyčajne vyžadujeme tieto 
osobné identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa spoločnosti alebo bydliska, IČO, DIČ, e-mailová adresa 
a telefónne číslo. 

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov je vždy viazané na zamýšľaný účel a tento účel zodpovedá 
príslušnému právnemu titulu spracúvania v zmysle článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov, najmä: plnenie zmluvy/jednanie o zmluve, plnenie zákonných povinností správcu a oprávnené záujmy 
správcu. 

Dotknuté osoby a ich práva 

V prípade, že spoločnosť THERMACUT, k.s. spracúva vaše osobné údaje ako správca, ste v právnom 
postavení dotknutej osoby, ktorá má voči správcovi všetky práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov. 

Ako dotknutá osoba máte voči správcovi nasledovné práva v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia: 

• právo na prístup k osobným údajom, najmä právo požadovať od prevádzkovateľa informácie o 
spracúvaní vašich osobných údajov; 

• právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje nepresné; 

• právo na vymazanie osobných údajov ("právo byť zabudnutý"); 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

• právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom; 

• právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (s 
výnimkami). 

Okrem toho má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
E-mailová adresa: posta@uoou.cz 

Bezpečnosť osobných údajov 

Pri akomkoľvek spracúvaní vašich osobných údajov kladieme dôraz na účinnú ochranu pred ich únikom alebo 
zneužitím, a to najmä prostredníctvom nevyhnutných technických opatrení a zabezpečenia našej stránky a 
ďalších informačných systémov a SW aplikácií, ktoré používame, ako aj prostredníctvom záväzných interných 
postupov a organizačných pravidiel pre spracúvanie osobných údajov vrátane povinnosti mlčanlivosti našich 
zamestnancov. 

V tejto súvislosti naša spoločnosť vydala aj Smernicu o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti 
THERMACUT, k.s. a prijala konkrétne technické, organizačné a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany 
automatizovane aj manuálne spracúvaných osobných údajov. 
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V konkrétnych prípadoch môže byť ďalším spracovaním osobných údajov poverená iná osoba - 
sprostredkovateľ osobných údajov - a toto spracovanie je podrobne upravené zmluvou o spracovaní osobných 
údajov, ktorá podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov stanovuje prísne technické a 
organizačné pravidlá na účinnú ochranu údajov spracúvaných sprostredkovateľom. 

Zásady používania súborov cookie 

Spoločnosť THERMACUT, k.s. používa na všetkých svojich webových stránkach (ďalej len "naše webové 
stránky") súbory cookie. 

Čo sú to súbory cookie? 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadení používateľov (návštevníkov) našej 
webovej stránky. Tieto súbory ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú lokalitu, a 
umožňujú nám vytvoriť pre vás čo najlepší zážitok. Na základe informácií získaných prostredníctvom súborov 
cookie však nemôžeme priamo identifikovať konkrétnu osobu, ale iba zariadenie, ktoré sa používa na prístup 
na našu webovú lokalitu. Tieto informácie a údaje zahŕňajú okrem iného vašu IP adresu, dátum a čas prístupu 
na našu webovú lokalitu, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, koncovom 
zariadení (napr. mobilný telefón), jazykové nastavenia webovej lokality a informácie o vašom správaní na 
webovej lokalite (napr. ktoré sekcie navštevujete). 

Typy súborov cookie 

Naša spoločnosť používa na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookie, pokiaľ nie je na paneli 
cookie uvedené inak: 

• Nevyhnutné (technické) súbory cookie, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webovej stránky. 
Tieto súbory cookie používame na základe oprávneného záujmu zabezpečiť správnu funkčnosť 
webovej stránky. 

• Preferenčné cookies umožňujú našej webovej lokalite zapamätať si základné voľby a informácie, 
ktoré menia jej správanie alebo vzhľad, napríklad vaše preferované jazykové nastavenia. Tieto súbory 
cookie používame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom panela so súbormi cookie. 

• Štatistické (analytické) súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať výkon, vzhľad, štruktúru a obsah 
webovej stránky. Umožňujú nám sledovať návštevnosť stránky, správanie návštevníkov na stránke a 
používanie rôznych funkcií. Získané informácie nie sú priamo spojené s konkrétnym návštevníkom. 
Tieto súbory cookie používame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom panela so 
súbormi cookie. 

• Marketingové súbory cookie, ktoré používame na prispôsobenie obsahu reklám a ich správne 
zacielenie na našich webových stránkach aj na iných webových stránkach. Tieto súbory cookie 
používame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom panela so súbormi cookie. 

Súbory cookie možno rozlíšiť aj podľa dĺžky ich uloženia v prehliadači, a to nasledovne: 

• krátkodobé súbory cookie (relácie) - ukladajú sa len počas trvania relácie, t. j. pri spustení 
prehliadača, a po jeho zatvorení zmiznú. 

• trvalé súbory cookie - zostávajú uložené vo vašom prehliadači aj po skončení relácie a pomáhajú 
identifikovať vaše zariadenie (nie vás ako konkrétnu osobu) pri opätovnom spustení prehliadača. 

Súbory cookie možno rozlišovať aj takto: 

• Súbory cookie prvej strany – ide o súbory cookie, ktoré sú spustené na doméne našej webovej 
stránky. 

• Súbory cookie tretích strán – ide o súbory cookie, ktoré sú spojené s inými doménami, než je 
doména našej webovej stránky. Tretia strana používa tento súbor cookie na rôznych doménach a 
môže tak využívať informácie o sledovaných webových stránkach používateľa, napr. na cielenie 
reklamy. Informácie o používaní našich webových stránok zdieľame s tretími stranami – našimi 
partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s 



 

 

inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku vášho používania ich služieb. 
Zoznam jednotlivých domén a partnerov (poskytovateľov) nájdete v nasledujúcej tabuľke. 
 

Podrobné informácie o jednotlivých súboroch cookie, ktoré používame, nájdete na paneli súborov 
cookie na našej webovej stránke. 

Súhlas s používaním súborov cookie 

Súbory cookie môžete nastaviť pomocou úvodného bannera (lišty) na udelenie súhlasu so všetkými súbormi 
cookie, nastaviť súhlas len pre určité typy alebo odmietnuť všetky súbory cookie okrem nevyhnutných 
technických súborov cookie. Po kliknutí na jednotlivé typy súborov cookie sa zobrazia informácie o jednotlivých 
súboroch cookie a môžete tiež nastaviť súhlas len pre niektoré z nich alebo pre jednotlivé domény tretích strán 
(partnerov).  

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť opätovným vyvolaním panela súborov cookie pomocou 
označeného poľa súborov cookie na našej webovej stránke. 

Nie je možné udeliť súhlas alebo odmietnuť technické súbory cookie, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie 
našej webovej stránky. Po 01.01.2022 nemôžeme bez vášho súhlasu ukladať do vášho zariadenia ďalšie 
súbory cookie. 

Nastavenie/vymazanie súborov cookie pomocou prehliadača 

Ďalším spôsobom, ako nastaviť alebo úplne odmietnuť používanie súborov cookie, sú nastavenia webového 
prehliadača, ktoré môžete použiť aj na pravidelné vymazávanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že ak 
súbory cookie nepovolíte vôbec alebo zakážete len niektoré typy, naša webová lokalita nemusí fungovať 
správne. Nižšie sú uvedené odkazy na pokyny na nastavenie súborov cookie pre najpoužívanejšie 
prehliadače: 

Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 
Android 

Vaše práva a ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov 

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou a o vašich právach ako dotknutej 
osoby nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené aj na našej webovej stránke.  

Podrobnejšie informácie o jednotlivých súboroch cookie sú k dispozícii na požiadanie na adrese 
marketing@thermacut.cz. 

Aktualizované v marci 2022 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
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