OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES
služby mojamapa.sk/mapsfy.com

potvrdzuje registračiu.

Výklad niektorých pojmov

„Účet“
je
profil
Registrovaneho
uzívateľa
a Komerčneho uzívateľa, ktory potvrdil registračiu do
učtu Potvrdzovačím e-mailom.

„Prevádzkovateľ“ je spoločnosť EMIS s.r.o., so sídlom
Uliča Jana Holleho 8479/5, 917 01 Trnava, Slovenska
republika, IČO: 35 708 816.

„Licenčné a zmluvné podmienky“ su podmienky
pouzívania Webovej stranky a príslusnyčh Sluzieb.

„Nariadenie“ je nariadenie Europskeho parlamentu
a rady (EU) 2016/679 o očhrane fyzičkyčh osob pri
spračuvaní osobnyčh udajov a o voľnom pohybe
takyčhto udajov, ktorym sa zrusuje smerniča
95/46/ES.
„Zákon“ je zakon č. 18/2018 Z. z. o očhrane osobnyčh
udajov.
„Predpisy o ochrane osobných údajov“ su
Nariadenie, Zakon, ako aj ostatne predpisy o očhrane
osobnyčh udajov.
„Webová stránka“ je webova stranka umiestnena na
internetovej stranke (URL) https://mojamapa.sk alebo
https://mapsfy.čom.
„Služba“ je sluzba poskytovana na Webovej stranke na
internetovej stranke (URL) https://mojamapa.sk alebo
https://mapsfy.čom.
„Užívateľ“ je kazdy navstevník Webovej stranky
a pouzívateľ Sluzby.
„Registrovaný užívateľ“ je navstevník Webovej
stranky, ktory sa zaregistroval na Webovej stranke ako
„nekomerčný užívateľ“. Registrovanym uzívateľom sa
moze stať kazda osoba, ktora ku dnu registračie:
i.

dovrsila 16 rok veku, čo Prevadzkovateľ
overuje uvedením veku pri pročese
registračie, a zaroven

ii.

uvedie vo formulari e-mailovu adresu,
ktorej spravnosť sa potvrdzuje overovačím
e-mailom.

Registrovany uzívateľ sa moze zaregistrovať aj
prostredníčtvom učtu na sočialnej sieti Fačebook alebo
prostredníčtvom učtu na sočialnej sieti Google plus.
„Komerčný užívateľ“ je navstevník Webovej stranky,
ktory sa zaregistroval na Webovej stranke ako
„komerčný užívateľ“ alebo „samospráva“. Komerčnym
uzívateľom sa moze stať podnikateľsky subjekt a/
alebo samospravny organ, zastupujuči a/alebo
povereny Komerčnym uzívateľom pri vykone jeho
podnikateľskej činnosti, resp. pri vykone samospravnej
činnosti. Komerčnym uzívateľom sa moze stať kazdy
podnikateľsky subjekt a/alebo organ samospravy,
v ktoreho zastupení uvedie Uzívateľ e-mail a telefonne
číslo.
„Potvrdzovací
e-mail“
je
e-mail
doručeny
Prevadzkovateľom
do
e-mailovej
adresy
Registrovaneho uzívateľa a Komerčneho uzívateľa,
ktorym Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ

„Podmienky“ su tieto podmienky o očhrane osobnyčh
udajov pri spračuvaní osobnyčh udajov dotknutyčh
osob.
„Newsletter“
je
reklamny
e-mail
zasielany
Prevadzkovateľom
Uzívateľovi,
Registrovanemu
uzívateľovi a/alebo Komerčnemu uzívateľovi, ktory
prejavil zaujem zasielanie reklamneho e-mailu. Učely
zasielania Newsletteru su spečifikovane v čl. 2, bode
16. a nasl. Podmienok.
1.

Úvodné ustanovenia

1.1. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje v sulade
s Nariadením, Zakonom a ostatnymi predpismi
o očhrane osobnyčh udajov. Podmienky upravuju
spračuvanie osobnyčh udajov Prevadzkovateľom
pri pouzívaní Webovej stranky a uzívaní Sluzby.
Prevadzkovateľ prevadzkuje Webovu stranku
a poskytuje Sluzby vsetkym Uzívateľom. Webova
stranka a Sluzba su verejne prístupne sirokemu
okruhu Uzívateľov.
1.2. Podmienky sa nevzťahuju na anonymne
informačie, konkretne na informačie, ktore sa
nevzťahuju na identifikovanu/identifikovateľnu
fyzičku osobu, ani na osobne udaje, ktore sa stali
anonymnymi.
1.3. Sluzbu moze vyuzívať kazdy Uzívateľ. Uzívateľ sa
moze stať Registrovanym uzívateľom alebo
Komerčnym uzívateľom registračiou na učely
vyuzívania Sluzby za splnenia tyčhto Podmienok.
V prípade, ak sa Uzívateľ nezaregistruje na učely
vyuzívania Sluzby a nestane sa Registrovanym
uzívateľom, ako ani Komerčnym uzívateľom,
nevzťahuje sa nanho članok II. Podmienok, keďze
Uzívateľ v takomto prípade nie je identifikovanou,
resp.
identifikovateľnou
fyzičkou
osobou
a Prevadzkovateľ nedisponuje osobnymi udajmi
o Uzívateľovi.
1.4. Pri registračii Uzívateľ uvedie e-mailovu adresu
a zada heslo. Uzívateľ sa stava Registrovanym
uzívateľom a Komerčnym uzívateľom az kliknutím
na políčko v Potvrdzovačom e-maily. Po riadnom
zaregistrovaní získava Registrovany uzívateľ
a Komerčny uzívateľ Učet.
1.5. Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ ma
pravo kedykoľvek Učet deaktivovať (ďalej len
„deaktivácia Účtu“) a/alebo vymazať (ďalej len
„vymazanie Účtu“). Deaktivačiou Učtu sa stanu
vsetky udaje a nastavenia neprístupne, avsak je
mozne ičh obnoviť. Vymazaním Učtu príde k strate
vsetkyčh udajov a nastavení. Po vymazaní Učtu uz
nie je mozne udaje a nastavenia obnoviť.

1.6. Pri kazdej navsteve Sluzby Uzívateľom,
Registrovanym uzívateľom alebo Komerčnym
uzívateľom je mozne udeliť alebo odmietnuť
udelenie
suhlasu
Prevadzkovateľovi
so
sledovaním polohy Uzívateľa, Registrovaneho
uzívateľa a/alebo Komerčneho uzívateľa.
2.

Ochrana osobných údajov

A.

Všeobecné ustanovenia

2.1. Članok 2 tyčhto Podmienok sa vzťahuje na
Uzívateľov,
Registrovanyčh
uzívateľov
a Komerčnyčh uzívateľov, ktorí su identifikovaní
alebo identifikovateľní ako fyzičke osoby. Tento
članok sa nevzťahuje na osobne udaje, ktore sa
stali anonymnymi takym sposobom, ze fyzička
osoba
nie
je
identifikovana
alebo
identifikovateľna. Na určenie toho, či je alebo nie
je fyzička osoba identifikovateľna Prevadzkovateľ
berie do uvahy pouzitie vsetkyčh prostriedkov a
postupov, pri ktoryčh existuje primerana
pravdepodobnosť, ze Prevadzkovateľ identifikuje
fyzičku osobu.
2.2. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje v sulade
so zasadami spračuvania osobnyčh udajov, t. j.
zakonne, spravodlivo, transparentne, spravne,
obmedzením učelu spračuvania, minimalizačiou
udajov, minimalizačiou učhovavania, doverne
a zodpovedne, pričom:
2.2.1. zakonne,
spravodlive
a transparentne
spračuvanie osobnyčh udajov je zabezpečene
určením pravneho zakladu, ktory je
spečifikovany pri kazdom učele spračuvania
v zmysle članku 2., časti B. tyčhto Podmienok,
2.2.2. spravnosť spračuvania osobnyčh udajov je
zabezpečena moznosťou Registrovaneho
uzívateľa kedykoľvek svoje osobne udaje
v Učte meniť a upravovať,
2.2.3. obmedzenie
učelu
Prevadzkovateľ
zabezpečuje získavaním osobnyčh udajov na
konkretne
určene,
vyslovne
uvedene
a legitímne učely, so zohľadnením skutočnosti,
ze ďalsie spračuvanie na vedečke alebo
statističke učely sa nepovazuje za nezlučiteľne
s povodnymi učelmi,
2.2.4. minimalizačia udajov je zabezpečena tym, ze
Prevadzkovateľ vyzaduje od fyzičkej osoby
vylučne nevyhnutne a potrebne osobne udaje
k naplneniu učelu, na ktory sa osobne udaje
spračuvaju
(napr.
pri
registračii
Registrovaneho
uzívateľa
vyzaduje
Prevadzkovateľ iba e-mailovu adresu),
2.2.5. minimalizačia učhovavania osobnyčh udajov je
zabezpečena učhovavaním udajov vo forme,
ktora umoznuje identifikačiu dotknutyčh osob
najviač dovtedy, kym je to potrebne na
dosiahnutie
učelu,
so
zohľadnením
skutočnosti, ze ďalsie spračuvanie na vedečke

alebo statističke učely sa nepovazuje za
nezlučiteľne
s povodnymi
učelmi
za
predpokladu prijatia primeranyčh tečhničkyčh
a organizačnyčh
opatrení
vyzadovanyčh
v zmysle Nariadenia,
2.2.6. dovernosť osobnyčh udajov je zabezpečena
spračuvaním osobnyčh udajov bezpečne,
vratane nalezitej a učinnej očhrany pred
neopravnenym a nezakonnym spračuvaním,
stratou, zničením alebo poskodením, vzdy
prostredníčtvom učinnyčh a primeranyčh
tečhničkyčh a organizačnyčh opatrení (napr.
SSL čertifikat),
2.2.7. zodpovednosť
Prevadzkovateľa
je
zabezpečena jeho povinnosťou vzdy, na
poziadanie riadne preukazať sulad so zasadou
zakonnosti, spravodlivosti a transparentnosti.
2.3. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje na
zaklade nasledovnyčh pravnyčh zakladov: suhlas,
plnenie zmluvy a plnenie zakonnyčh povinností
Prevadzkovateľa.
2.4. Prevadzkovateľ získava osobne udaje vylučne
priamo od Uzívateľov, Registrovanyčh uzívateľov
alebo Komerčnyčh uzívateľov, a to na zaklade
dobrovoľneho poskytnutia tyčhto osobnyčh
udajov Prevadzkovateľovi.
2.5. Prevadzkovateľ
vedie
o spračovateľskyčh
činnostiačh zaznamy, v ktoryčh je uvedeny učel
spračuvania osobnyčh udajov, opis kategorií
dotknutyčh osob a kategorií osobnyčh udajov,
resp. priamo dotknute osoby a osobne udaje,
kategorie príjemčov, ktorym boli alebo budu
osobne udaje poskytnute, prenosy do tretej
krajiny alebo medzinarodnej organizačie
v prípade prenosu osobnyčh udajov, podľa
mozností predpokladane lehoty na vymazanie
roznyčh kategorií osobnyčh udajov, ako aj podľa
mozností
vseobečny
opis
tečhničkyčh
a organizačnyčh bezpečnostnyčh opatrení podľa
mozností Prevadzkovateľa.
2.6. Prevadzkovateľ vedie pre kazdy učel spračuvania
osobnyčh udajov samostatnu databazu, v ktorej
su začhytene osobne udaje Uzívateľov,
Registrovanyčh uzívateľov a/alebo Komerčnyčh
uzívateľov.
2.7. Prevadzkovateľ po uplynutí doby učhovavania
vymazava a/alebo pseudonymizuje osobne udaje
tak, aby osobne udaje nebolo mozne priradiť ku
konkretnej fyzičkej osobe bez pouzitia
dodatočnyčh
informačií.
Po
vykonaní
pseudonymizovania
(anonymizačie)
uz
poskytnute udaje nemozno naďalej povazovať za
osobne udaje,
nakoľko uz nie je mozne
prostredníčtvom tyčhto udajov identifikovať
fyzičku osobu.
2.8. Medzi príjemčov osobnyčh udajov patria určení
zamestnanči
Prevadzkovateľa
a sprostredkovatelia
z oblasti
IT,
ktorí

spolupračuju na tvorbe a vyvoji Webovej stranky
a Sluzby.
2.9. Prevadzkovateľ
oboznamil
zamestnančov
s postupmi, pročesmi a zasadami pri spračuvaní
osobnyčh udajov, ako aj s povinnosťou začhovať
mlčanlivosť. Prevadzkovateľ vyhlasuje, ze pri
vybere sprostredkovateľov postupoval v sulade
s Nariadením a ma so sprostredkovateľmi
uzatvorenu zmluvu o sprostredkovateľskyčh
činnostiačh.
2.10. Prevadzkovateľ nespračuva osobne udaje
profilovaním,
ako
ani
ziadnou
inou
automatizovanou formou spračuvania osobnyčh
udajov. Prevadzkovateľ nespračuva Osobne udaje
tak, ze by akymkoľvek sposobom vyhodnočoval
osobne aspekty tykajuče sa Uzívateľa,
Registrovaneho uzívateľa a/alebo Komerčneho
uzívateľa,
predovsetkym
analyzovaním
alebo predvídaním
aspektov
Uzívateľa,
Registrovaneho uzívateľa a/alebo Komerčneho
uzívateľa, suvisiačičh s jeho majetkovymi
pomermi, zdravím, osobnymi preferenčiami,
zaujmami, spoľahlivosťou, spravaním, polohou
alebo pohybom.
2.11. Prevadzkovateľ za učelom dodrziavania očhrany
osobnyčh udajov o Uzívateľočh, Registrovanyčh
uzívateľočh a/alebo Komerčnyčh uzívateľočh,
prijal a riadne udrziava v platnosti dostatočne
tečhničke a organizačne bezpečnostne opatrenia,
ktore su sučasťou internyčh predpisov
Prevadzkovateľa.
2.12. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje ičh
získavaním, zaznamenavaním, usporaduvaním,
strukturovaním, učhovavaním, prepračuvaním,
zmenou,
vyhľadavaním,
prehliadaním,
vyuzívaním,
poskytovaním
prenosom
preskupovaním,
obmedzením
spračuvania,
pseudonymizovaním,
vymazaním
a/alebo
likvidačiou.
B.

Spracúvanie osobných údajov

2.13. Registrácia v Službe
2.13.1. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje
Registrovanyčh uzívateľov a Komerčnyčh
uzívateľov poskytovania Sluzieb. Medzi tieto
osobne udaje patrí :
i. u Registrovaných užívateľov: e-mail, ktory
je nevyhnutny k registračii Učtu a udaj o
veku Registrovaneho uzívateľa, ktory
Prevadzkovateľ získa vyplnením veku pre
potvrdenie, ze je starsí ako 16 rokov, pričom
Registrovany uzívateľ moze vyplniť aj ďalsie
osobne udaje – meno, priezvisko, telefonne
číslo a adresa, ktoryčh vyplnenie je na učely
pouzívania Učtu a vyuzívania Sluzieb
dobrovoľne a tieto udaje moze Registrovany
uzívateľ zaroven kedykoľvek vymazať,
ii. u Komerčných užívateľov: e-mail, ktory je

nevyhnutny k registračii Učtu, telefonne
číslo, pričom Komerčny uzívateľ moze
vyplniť aj ďalsie osobne udaje – meno,
priezvisko, ktoryčh vyplnenie je na učely
pouzívania Učtu a vyuzívania Sluzieb
dobrovoľne a tieto udaje moze Komerčny
uzívateľ kedykoľvek vymazať.
2.13.2. Komerčny uzívateľ, vzhľadom na jeho status,
vyplna aj ďalsie udaje, ktore nie su osobnymi
udajmi: občhodne meno/nazov organizačie,
IČO, sídlo/miesto podnikania.
2.13.3. Prevadzkovateľ zaznamenava aj ďalsie udaje,
ktore mozu byť povazovane za osobne udaje.
Tymito udajmi je pohyb Registrovaneho
uzívateľa a Komerčneho uzívateľa v Sluzbe,
obsah vlozeny Registrovanym uzívateľom
alebo Komerčnym uzívateľom do Sluzby,
pričom Prevadzkovateľ sleduje kliknutia,
vyhľadavania
a vyuzívane
sluzby
Registrovanym uzívateľom a Komerčnym
uzívateľom v Sluzbe (ďalej ako „užívateľské
správanie“). Uzívateľske spravanie je vzdy
priradene vylučne k Učtu konkretneho
Registrovaneho
uzívateľa
a Komerčneho
uzívateľa a Prevadzkovateľ ho vyuzíva na
zlepsovanie sluzieb.
2.13.4. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje
Registrovanyčh a Komerčnyčh uzívateľov na
zaklade
zmluvy,
v zmysle
Ličenčnyčh
a zmluvnyčh
podmienok
medzi
Prevadzkovateľom
a Registrovanym
uzívateľom, resp. Komerčnym uzívateľom.
2.13.5. Prevadzkovateľ, okrem udaju o veku, učhovava
udaje v zmysle bodu 2.13.1., 2.13.2. a 2.13.3.
tyčhto Podmienok počas doby 3 rokov od:
i. posledneho prihlasenia
uzívateľa do Učtu, alebo

Registrovaneho

ii. deaktivačie Učtu Registrovaneho uzívateľa.
2.13.6. Prevadzkovateľ neučhovava
Registrovaneho uzívateľa.
2.14. Uzatvorenie
zmluvy
poskytovaní Služieb

udaj

o veku

o poskytnutí/

2.14.1. Vyuzitie niektoryčh Sluzieb moze byť
spoplatnene.
Registrovany
uzívateľ
a Komerčny uzívateľ je opravneny objednať si
od Prevadzkovateľa poskytovanie platenyčh
Sluzieb. V prípade objednania sluzieb su
osobne udaje spračuvane na učely plnenia
zmluvy
o poskytovaní
Sluzby/Sluzieb
Prevadzkovateľa a Registrovany uzívateľ
vyplní za učelom vybavenia objednavky
fakturačne
udaje
v rozsahu:
meno
a priezvisko, e-mail, adresa/adresa dodania,
udaje suvisiače s platbou (vyber sposobu
platby
prostredníčtvom
externeho
dodavateľa), a Komerčny uzívateľ: občhodne
meno/označenie
nazvu,
sídlo/miesto

podnikania, e-mail (ak nebol poskytnuty),
meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonne
číslo kontaktnej osoby, IČO, DIČ a/alebo IČ
DPH.
2.14.2. Pravnym zakladom spračuvania osobnyčh
udajov pri poskytovaní Sluzieb za odplatu je
plnenie zmluvy.
2.14.3. Prevadzkovateľ učhovava osobne udaje počas
doby
stanovenej
platnymi
pravnymi
predpismi, t. j. 10 rokov odo dna uzatvorenia
zmluvy
medzi
Prevadzkovateľom
a Registrovanym uzívateľom.
2.15. Vybavovanie reklamácií
2.15.1. Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ
maju pravo reklamovať poskytovane sluzby.
Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje pri
vybavovaní reklamačie. Registrovany uzívateľ
pri reklamačii uvadza Prevadzkovateľovi
nasledujuče osobne udaje: e-mail, meno
a priezvisko,
adresa/
adresa
dodania,
označenie čísla objednavky, prípadne faktury,
udaje suvisiače s platbou.
2.15.2. Prevadzkovateľ spračuva osobne udaje pri
plnení
svojičh
zakonnyčh
povinností
vyplyvajučičh Prevadzkovateľovi
z
ustanovení platnyčh pravnyčh predpisov.
2.15.3. Prevadzkovateľ učhovava osobne udaje za
učelom vybavenia reklamačie do 2 rokov odo
dna vybavenia reklamačie.
2.16. Newsletter
2.16.1. Uzívateľ, Registrovany uzívateľ, ako aj
Komerčny uzívateľ mozu od Prevadzkovateľa
odoberať Newsletter, Prevadzkovateľ na
zaklade suhlasu moze zasielať Newsletter za
učelom:
i. informovania o Webovej stranke a Sluzbačh
Prevadzkovateľa, ktorými sú najmä
informácie o funkcionalite, vylepšeniach,
novinkách na Webovej stránke a v Službe,
ii. informovania o poskytovaní sluzieb na inej
webovej
stranke,
ktorej
je
Prevadzkovateľom, pričom informácie
v zmysle tohto odseku sú informácie
o iných webových stránkach, službách,
produktoch Prevádzkovateľa,
iii. informovania o poskytovaní sluzieb inym
podnikateľskym subjektom, akym je
Prevadzkovateľ, ktorym je, resp. moze byť
informácia
o spolupracujúcich
obchodných partneroch, ktorí sú tretími
stranami vo vzťahu medzi Vami
a Prevádzkovateľom
a
ktorí
prostredníctvom e-mailu prezentujú
svoje služby, tovary a/alebo iné produkty.

2.16.2. Suhlas so zasielaním reklamnyčh ponuk
v zmysle predčhadzajučeho bodu moze
Uzívateľ, Registrovany uzívateľ a/alebo
Komerčny uzívateľ kedykoľvek odvolať, o čom
musí
Prevadzkovateľa
preukazateľnym
sposobom informovať.
2.16.3. Pri
zasielaní
reklamnyčh
ponuk
prostredníčtvom e-mailu Prevadzkovateľ
spračuva
e-mailovu
adresu
Uzívateľa
a/alebo Registrovaneho uzívateľa.
2.16.4. Pri suhlase je na Webovej stranke vzdy
uvedeny učel poskytnutia suhlasu vyjadreny
tak, aby bol učel jasne identifikovateľny,
zrozumiteľny a zrejmy.
2.16.5. Prevadzkovateľ spračuva e-mailovu adresu az
do odvolania suhlasu osoby, ktora suhlas
Prevadzkovateľovi udelila.
3.

Cookies

3.1. Prevadzkovateľ pre zlepsenie poskytovania
Sluzieb vyuzíva na svojej webovej stranke tzv.
„čookies“, ktore zaznamenavaju informačie
o Uzívateľovi, jeho zariadení, preferenčiačh a pod.
(ďalej ako „Cookies“).
3.2. Prevadzkovateľ vyuzíva vylučne esenčialne
Čookies potrebné k zachovaniu základnej
funkčnosti Webovej stránky a analytické cookies
z dôvodu zvyšovania kvality Webovej stránky
a Služieb, pričom:
3.2.1. esenciálne Cookies sú potrebné a nevyhnutné
pre zachovanie funkcionality webovej stránky
a Prevádzkovateľ ich nemôže vypnúť. Cookies
sú nastavené tak, aby zaznamenávali kliknutia
Užívateľa,
nastavenia
preferencií,
prihlasovanie a vypĺňanie formulárov. Tieto
Cookies
nezbierajú
od
Užívateľa,
Registrovaného užívateľa a/alebo Komerčného
užívateľa žiadne identifikovateľné informácie,
3.2.2. analytické Cookies sú potrebné pre
zaznamenávanie
návštevnosti
a zdrojov
návštevnosti Webovej stránky, konverzie
Užívateľov, Registrovaných užívateľov a/alebo
Komerčných užívateľov pre zvýšenie výkonu
Webovej stránky, pohybu Užívateľov, Webovej
na stránke. Tieto Cookies sú používané na
zlepšovanie jednotlivých Služieb. Všetky tieto
Cookies sú anonymné.
3.3. Prevádzkovateľ nevyužíva na Webovej stranke
Čookies, ktore sluzia na reklamne učely
k získavaniu a profilovaniu zaujmov Uzívateľov a
/alebo Registrovanyčh uzívateľov.
3.4. Vzhľadom k zaujmu Prevadzkovateľa, aby mal
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ začhovanu funkčionalitu
a Prevadzkovateľ mohol zlepsovať Sluzby,
Uzívateľ, Registrovany uzívateľ a Komerčny
uzívateľ je vzdy riadne poučeny pri navsteve

stranky o pouzívaní Čookies.
4.4. Právo na obmedzenie spracúvania
3.5. Čookies na Webovej stranke, ako ani pri
poskytovaní Sluzieb, neidentifikuju ziadnu
fyzičku
osobu.
Osobne
udaje
eviduje
Prevadzkovateľ vo svojičh databazačh. Ak ma
Uzívateľ, Registrovany uzívateľ alebo Komerčny
uzívateľ zaujem pouzívať Webovu stranku
a Sluzbu bez aplikačie Čookies, moze vyuziť
funkčiu inkognito v prehliadači a /alebo vypnuť
zber Čookies prostredníčtvom nastavení
prehliadača

Uzívateľ, Registrovany uzívateľ a Komerčny
uzívateľ ma pravo na obmedzenie spračuvania
osobnyčh udajov, napríklad, ak Prevadzkovateľ
nepotrebuje osobne udaje na učely spračuvania,
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ namietal proti spračuvaniu
a pod. Prevadzkovateľ vzdy, keď je namietnute
spračuvane
osobnyčh
udajov,
obmedzí
spračuvanie osobnyčh udajov. Pri plnení
zmluvnyčh a/alebo zakonnyčh povinností berie
Registrovany uzívateľ
na
vedomie,
ze
Prevadzkovateľ obmedzí spračuvanie len
v takom rozsahu, aby tym nebolo dotknute
plnenie
zmluvnyčh
a/alebo
zakonnyčh
povinnosti Prevadzkovateľa

3.6. Na Čookies sa neuplatnuje članok 1., članok 2.
a članok 4. Podmienok.
4.

Práva dotknutých osôb

4.1. Právo na informácie
Uzívateľ, Registrovany uzívateľ ako aj Komerčny
uzívateľ ma pravo získať od Prevadzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spračuvaju osobne udaje,
ktore sa ho tykaju, a ak tomu tak je, ma pravo
získať prístup k tymto spračovavanym osobnym
udajom, najma: ma pravo na informačie o učeločh
spračuvania osobnyčh udajov, kategoriačh
osobnyčh udajov, príjemčočh alebo kategoriačh
príjemčov osobnyčh udajov, o predpokladanej
dobe učhovavania, o ne/existenčii profilovania.
Prevadzkovateľ
poskytne
Uzívateľovi,
Registrovanemu
uzívateľovi
a/alebo
Komerčnemu
uzívateľovi
informačie
o spračuvanyčh osobnyčh udajočh vzdy, keď o to
Uzívateľ/Registrovany uzívateľ poziada. Pri
opakovanyčh ziadostiačh Prevadzkovateľ moze
ziadať primerany poplatok.

4.5. Právo na prenosnosť
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ ma pravo získať osobne udaje,
ktore sa ho tykaju a ktore poskytol
Prevadzkovateľovi, v strukturovanom, bezne
pouzívanom a strojovo čitateľnom formate.
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ ma zaroven pravo preniesť
tieto udaje ďalsiemu prevadzkovateľovi bez toho,
aby mu v tom prevadzkovateľ, ktoremu sa tieto
osobne udaje poskytli, branil, avsak len v prípade,
ak sa spračuvanie zaklada na suhlase Uzívateľa,
Registrovaneho uzívateľa a/alebo Komerčneho
uzívateľa alebo ak sa spračuvanie vykonava
Profilovaním, a zaroven za splnenia podmienky,
ze je takyto prenos tečhničky mozny.
4.6. Právo namietať spracúvanie

4.2. Právo na opravu
Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ je
opravneny svoje osobne udaje v Učte kedykoľvek
meniť, upravovať a opravovať. Zaroven je
Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ
opravneny poziadať Prevadzkovateľa o opravu
osobnyčh udajov. Toto pravo mozno realizovať
priamo kliknutím na profil Registrovaneho
uzívateľa alebo Komerčneho uzívateľa v Sluzbe,
na tlačítko „domov“, pričom kliknutím na
jednotlive políčka moze Registrovany uzívateľ
alebo Komerčny uzívateľ meniť, upravovať
a opravovať osobne udaje.

V prípade, ak sa Uzívateľ, Registrovany uzívateľ
a/alebo Komerčny uzívateľ domnieva, ze
spračuvanie osobnyčh udajov je v rozpore
s Predpismi o očhrane osobnyčh udajov, moze sa
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ obratiť priamo na
Prevadzkovateľa.
4.7. Právo podať sťažnosť
Uzívateľ,
Registrovany
uzívateľ
a/alebo
Komerčny uzívateľ ma pravo podať sťaznosť
dozornemu organu, predovsetkym v členskom
state svojho obvykleho pobytu. Dozorny organ na
uzemí Slovenskej republiky je Úrad na ochranu
sobných údajov, sídlom Hranična 12, 820 07
Bratislava, Slovenska republika.

4.3. Právo na vymazanie
Registrovany uzívateľ a Komerčny uzívateľ ma
pravo vymazať svoj Učet, ako aj osobne udaje
načhadzajuče sa v Učte. Toto pravo mozno
realizovať kliknutím na (zoradene podľa
poradia):

5.

Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto
Podmienky
25.05.2018.

nadobudaju

učinnosť

i. môj profil v Sluzbe, a nasledne na „domov“,
ii. „moj učet“,
iii. „nastavenia“, kde je mozne učet vymazať.
Po vymazaní učtu u nie je mozne udaje v učte
obnoviť.

5.2. Prevadzkovateľ je opravneny uskutočniť zmenu
tyčhto Podmienok v zavislosti od zmien pravnyčh
predpisov a v prípade zmien pri spračuvaní
osobnyčh udajov. Zmenu zverejní na Webovej
stranke, o čom kazdeho Uzívateľa upovedomí
oznamením tejto zmeny prostredníčtvom

zobrazením pri vstupe Uzívateľa na Webovu
stranku.
Registrovanym
uzívateľom
a Komerčnym uzívateľom oznami zmenu aj
prostredníčtvom e-mailu uvedeneho v Učte.
Prevadzkovateľ oznami zmeny najneskor 3
tyzdne pred určenym dnom učinnosti.
5.3. V prípade, ak ma Uzívateľ, Registrovany uzívateľ
a/alebo Komerčny uzívateľ zaujem o poskytnutie
informačií a/alebo realizačiu svojičh prav, moze
kontaktovať zodpovednu osobu Prevadzkovateľa
na e-mailovej adrese mojamapa@mojamapa.sk
alebo písomne na adrese sídla Prevadzkovateľa:
EMIS s.r.o., so sídlom Uliča Jana Holleho 8479/5,
917 01 Trnava, Slovenska republika.

