Zásady ochrany osobných údajov
Vážený používatelia,
na prevádzkovanie vášho používateľského profilu na portály blindr.eu, potrebujeme vaše osobné údaje.
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete,
ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Blindr s.r.o., Silvánová 35, 902 01 Pezinok IČO
50 560 409, zapísaná v OR SR oddiel: Sro, Vložka číslo: 114881/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Aké osobné údaje spracúvame?
Registrovaný používateľ
Aby ste mohli využívať všetky služby portálu blindr.eu naplno, spracúvame vaše osobné údaje v
rozsahu:
 Nick
 E-mail
 Lokalizačné údaje
 Mesto
 Krajina
 Kraj
 Dátum narodenia
 Vek
 Fotografia
 Telefónne číslo (pre platené služby, mobilná aktivácia)
 Ip adresa
 Cookies
 Logy
 Pohlavie
 Rodinný stav
 Dosiahnuté vzdelanie
 Aktuálny zamestnávateľ
 Záujmy
Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách, obracať sa na vás s
prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
 Titul,
 Meno,
 Priezvisko,
 Adresa a druh pobytu,
 Email,
 Tel.č
3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
a) Registrovaný používateľ
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania služieb, poskytovania informácií
o produktoch a službách, prieskumu trhu a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
b) Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vášho záujmu o portál blindr.eu a to najmä na
registráciu do portálu blindr.eu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov
o získaných výhodách a ich využívaní.
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4. Aký je náš oprávnený záujem?
Osobné údaje spracúvame na slobodnom súhlase.
5. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
 cez online formulár
 registráciou na portály blindr.eu
6. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať:
 zaslaním oznámenia na email info@blindr.online
7. Komu vaše údaje poskytujeme?
S vašim súhlasom môžeme poskytovať osobné údaje aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií,
inzercie, analýzy a platených služieb.
8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv,
napr. reklamácie.
Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Marketing
Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas,
príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje
sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.
9. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.
10. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na email
info@blindr.online.
11. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email
info@blindr.online. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si
myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme. Využívame prostriedky automatizovaného
individuálneho rozhodovania.
13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
14. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej
spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom vášho používateľského účtu.
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