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OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Internet je úžasný nástroj. Má moc zmeniť naše životy a v súčasnosti sa stávame svedkami napĺňania tohoto potenciálu. Stačí
iba zopár klikov myšou a môžeme sledovať správy, vyhľadávať informácie, nakupovať veci a služby a komunikovať s inými
ľuďmi z celého sveta. Pre CMC (UK) Ltd je dôležité zachovávať súkromie našich klientov, kým si oni užívajú všetko, čo im
internet ponúka.
Veríme, že váš biznis má byť iba váš a nikoho iného. Vaše súkromie je rovnako dôležité pre vás ako aj pre nás a preto
chránime všetky informácie, ktoré nám poskytnete. Aby CMC (UK) Ltd mohlo plnohodnotne chrániť vaše súkromie, riadime
sa niekoľkými princípmi, ktoré sú v súlade s praxou ochrany osobných údajov a spracovania dát po celom svete:
•

Nebudeme predávať ani poskytovať vaše meno, mailovú adresu, telefónne číslo alebo akúkoľvek podobnú
informáciu iným osobám.

•

Budeme používať najvyššie bezpečnostné štandardy, aby sme ochránili vaše údaje pred neautorizovanými
užívateľmi.

OZNAM
V prípade potreby od vás môžeme žiadať údaje, ktoré by vás osobne mohli identifikovať (t.j. osobné údaje) alebo kontaktné
údaje. Zhromažďujeme, používame a spracúvame vaše Osobné údaje z piatich hlavných dôvodov:

•

Aby sme boli schopní poskytovať konzultačné a poradenské služby.

•

Aby sme vám mohli zaistiť ľahšie užívanie našej webovej stránky tým, že nemusíte zadávať prístupové údaje viac ako
raz.

•

Aby sme vám pomohli rýchlejšie nájsť dokument, službu alebo informáciu, ktoré na našej stránke hľadáte.

•

Aby nám pomohli vytvoriť čo najrelevantnejší obsah webovej stránky.

•

Aby sme vás mohli upozorniť na špeciálne ponuky, aktuálne informácie a ďalšie nové služby.

ZBIERANIE A SPRACOVANIE DÁT
Zbieranie a spracovanie technických informácií:
Informácie o vašom počítači a vašich návštevách webovej stránky (ktoré môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú
polohu, typ a verziu prehliadača, dĺžku návštevy, počet zhliadnutí stránky a podobne).
Zbieranie a spracovanie osobných údajov:
Osobné údaje; rodina, životný štýl a spoločenské pomery; obchodná činnosť osoby, ktorej osobné informácie spracovávame;
poskytované služby a tovary; finančné údaje, informácie o vzdelaní, zamestnaní.
Nikdy nezhromažďujeme ani nespracovávame citlivé kategórie osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať: detaily o fyzickom alebo
psychickom zdraví; detaily o priestupkoch a údajných priestupkoch; rasový alebo etnický pôvod; náboženské alebo iné
vierovyznanie a podobne.
Koho sa týkajú spracovávané informácie:
Spracovávame informácie o našich zákazníkoch, klientoch a zamestnancoch, sťažovateľoch a žiadateľoch, návštevníkoch,
dodávateľoch, poradcoch a iných profesionálnych expertoch.
SÚHLAS
Ak sa nechcete registrovať alebo poskytovať osobné údaje, stále môžete využívať väčšinu obsahu, ktorý ponúka
www.companymaster.eu (.vc, .sk, .cz) a tiež www.bovincon.com a www.eniel.eu. Nebudete mať však prístup k tým častiam
a dokumentom, ktoré vyžadujú registráciu.
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Ak sa rozhodnete pre registráciu, budete sa môcť rozhodnúť, ktoré typy informácií chcete od nás dostávať na základe
prihlásenia sa k rôznym službám, napr. náš elektronický newsletter. Ak si neželáte, aby sme vám posielali iné ponuky týkajúce
sa produktov CMC (UK) Ltd, udalostí alebo služieb emailom, poštou či telefonicky, vyberte si možnosť nezasielať
marketingové správy od CMC (UK) Ltd.
CMC (UK) Ltd umožňuje iným spoločnostiam posielať našim registrovaným zákazníkom informácie o svojich produktoch
a službách iba poštovou formou. Ak si tieto ponuky neželáte dostávať, vyberte si možnosť nezasielať marketingové správy od
tretích strán.
PRÍSTUP
Zabezpečíme vám možnosť neustálej kontroly, či sú vaše osobné informácie správne a aktuálne. Môžete si ich kedykoľvek
prezerať a aktualizovať emailom a takisto môžete:
•

Pozerať a editovať osobné údaje, ktoré ste nám už poskytli.

•

Upovedomiť nás o tom, či chcete, aby sme vám posielali marketingové informácie alebo aby vám ich posielali
poštou tretie strany.

•

Prihlásiť sa k odoberaniu elektronického newslettera o našich službách a produktoch.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DÁT DO ZÁMORIA
Niekedy potrebujeme zdieľať osobné údaje, ktoré spracovávame priamo s dotknutými osobami alebo s inými organizáciami.
V takýchto prípadoch postupujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Írska - Data Protection Act (DPA) of the United Kingdom.
Všetky informácie sú spracovávané na účely ponúkaných konzultačných a poradenských služieb. Z tohto dôvodu môžu tieto
informácie zahŕňať aj meno, kontaktné údaje, rodinné a finančné detaily a poskytované služby a tovary. Tieto informácie sa
môžu týkať zákazníkov a klientov. Ak je to nevyhnutné, zdieľajú sa tieto údaje s dotknutou osobou, obchodnými partnermi
a inými profesionálnymi poradcami, súčasnými, minulými alebo potenciálnymi zamestnávateľmi a poskytovateľmi služieb.
Príležitostne najímame iné spoločnosti, aby pre nás vykonali čiastkové služby, vrátane balenia, doručovania tovarov,
odpovedania na zákaznícke otázky o našich produktoch alebo službách, odosielania poštových zásielok a spracovania
registrácie udalostí. Týmto spoločnostiam budeme poskytovať iba toľko informácií, koľko je potrebné na vykonanie služby a
platí pre ne zákaz používania týchto údajov na iný účel.
Niekedy môže byť nevyhnutné poskytnúť informácie do zámoria. V týchto prípadoch môžu byť údaje poskytované do krajín
a území po celom svete, ak sa tam nachádza CMC (UK) Ltd, jej pobočky, spolupracovníci alebo agenti. Všetky prenosy budú
vykonané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Data Protection Act).
CMC (UK) Ltd bez vášho vedomia môže odhaliť vaše osobné údaje len v prípadoch, keď to vyžaduje zákon alebo v dobrej
viere, že takýto postup je nevyhnutný na: (a) podriadenie sa právnym normám alebo na vyhovenie prebiehajúcemu
právnemu konaniu, ktorého je CMC (UK) Ltd alebo webová stránka účastníkom; (b) ochranu práv alebo majetku CMC (UK)
Ltd a jej príbuzných webových stránok, (c) konanie za mimoriadnych okolností za účelom ochrany osobnej bezpečnosti
užívateľov CMC (UK) Ltd, jej webových stránok alebo verejnosti.
BEZPEČNOSŤ
CMC (UK) Ltd prijala prísne opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov a dbá, aby bola rešpektovaná vaša
voľba o tom, ako bude naložené s vašimi údajmi. Prijali sme tiež prísne opatrenia na ochranu vašich dát pred stratou,
zneužitím, neautorizovaným prístupom alebo odhalením, pozmenením alebo zničením.
V rámci spoločnosti sú všetky informácie uložené na heslom chránených serveroch s obmedzeným prístupom. Vaše údaje
môžu byť uložené a spracované v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska alebo v inej krajine, pokiaľ sa v nej
nachádza CMC (UK) Ltd, jej pobočky, spolupracovníci alebo agenti.
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VYNÚTITEĽNOSŤ
Ak sa domnievate, že CMC (UK) Ltd nedodržala tu stanovené princípy, prosím informujte nás emailom na
info(at)companymaster.eu, a my urobíme všetko pre to, aby sme čo najskôr zistili a napravili prípadné pochybenie.
CMC (UK) Ltd je registrovaná na Úrade komisára pre informácie
pod registračným číslom: ZA090265
Dátum registrácie: 08. December 2014
Prosím berte na vedomie, že slovenské znenie dokumentu je voľným prekladom anglického originálu, neprešlo žiadnou
gramatickou ani jazykovou úpravou, preto v prípade pochybností alebo nejasností pri výklade pravidiel, treba vychádzať z
pôvodného anglického znenia dokumentu. Rovnomenný originál dokumentu v anglickom jazyku je dostupný na našej
webovej stránke alebo Vám zašleme na základe vyžiadania.
London, dňa 1.7.2017
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