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Vyhlásenie o ochrane údajov www.elektroconnect.sk 
 
Ochranu údajov berieme  vážne. 
 
Ochrana Vašich osobných údajov pri ich spracovávaní je pre nás dôležitá. Ak navštívite našu webovú 
stránku, naše webové servery ukladajú IP adresu poskytovateľa internetových služieb, webové stránky, z 
ktorých nás navštívite, navštívené webové stránky, dátum a trvanie návštevy. Tieto informácie sú povinné 
pre technický prenos webových stránok a bezpečnú prevádzku serverov. Osobné hodnotenie týchto 
údajov sa neuskutočňuje. 

 
Ak nám pošlete údaje prostredníctvom kontaktného formulára, tieto údaje budú uložené v priebehu 
zálohovania na našich serveroch. Vaše údaje budú použité iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje 
budú prísne dôverné. Odovzdanie tretím stranám sa neuskutočňuje. 
Zodpovedný orgán: 

 
 
Elektroconnect s.r.o. 
Kpt. Nálepku 11 
07501 Trebišov 
Konatelia: 
ing. Michael Kroop 
ing. Juraj Koszegy 
 
Tel (+421) 56 6713 938 
E-mail: mailto:informacie@autoelectric.com 
 
Osobné údaje 
 
Osobné údaje sú údaje o vás. Patrí sem vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Aby ste mohli navštíviť 
naše webové stránky, nemusíte prezradiť žiadne osobné informácie. V niektorých prípadoch potrebujeme 
vaše meno a adresu, ako aj ďalšie informácie, aby sme vám mohli ponúknuť požadovanú službu. 
 
To isté platí v prípade, ak vám na požiadanie poskytujeme informačný materiál alebo odpovedáme na 
vaše otázky. V takýchto prípadoch na to vždy poukážeme. Okrem toho, ukladáme iba také údaje, ktoré ste 
nám zaslali automaticky alebo dobrovoľne. 
 
Keď používate niektorú z našich služieb, zvyčajne zhromažďujeme len údaje potrebné na poskytovanie 
našej služby. Môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú ale dobrovoľné. Vždy, keď spracovávame 
osobné informácie, poskytujeme vám službu alebo sledujeme naše komerčné ciele. 
 
 
Automaticky uložené údaje  
 
Serverový záznam súborov 
 
Poskytovateľ stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaného serverového 
záznamu súborov (server log files), ktoré Váš prehliadač automaticky zasiela k nám. Sú to: 
 

• Dátum a čas požiadavky  
• Meno požadovaného súboru 
• Stránku, z ktorej bol súbor požadovaný 
• Stav prístupu (odoslaný súbor, súbor nebol nájdený atď.) 
• Používaný webový prehliadač a operačný systém 

mailto:informacie@autoelectric.com


 

 2 

• Úplná IP adresa žiadajúceho zariadenia 
• Prenesený objem údajov 

Tieto údaje nie sú zlúčiteľné s inými zdrojmi údajov. Spracovnie je v súlade s čl. 6 par. 1 sekt. 
F GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich 
webových stránok.  
Z dôvodov technického zabezpečenia, zvlášť na odvrátenie pokusov o útok na náš webový 
server, sú tietho údaje uložené na krátky čas. Na základe týchto údajov nie je možné 
identifikovať jednotlivé osoby. Data sú spracované anonymne pre štatistické účely: 
neexistuje žiadne porovnávanie údajov s inými zdrojmi údajov ani ich presun na tretie strany, 
a to ani čiastočne. Je to iba súčasť našich serverových štatistík ako prezentácia počtu 
prístupov na stránku.  
 
Cookies 
 
Keď navštívite naše webové stránky, môžeme uložiť informácie vo vašom počítači vo forme cookies. 
Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sú prenesené z internetového servera do vášho prehliadača a sú 
uložené na pevnom disku. Tu je uložená iba adresa internetového protokolu - žiadne osobné údaje. Tieto 
informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookie, vám umožňujú automaticky ich rozpoznať pri ďalšej 
návšteve našej webovej stránky, čo vám uľahčí vaše používanie. 
 
Samozrejme, môžete navštíviť aj naše webové stránky bez akceptovania súborov cookies. Ak nechcete, 
aby bol počítač rozpoznaný pri ďalšej návšteve, môžete odmietnuť používanie súborov cookie tým, že 
zmeníte nastavenia v prehliadači na "odmietnutie súborov cookies". Príslušný postup nájdete v návode na 
obsluhu príslušného prehliadača. Ak však odmietnete používanie súborov cookies, môže to viesť k 
obmedzeniu používania niektorých oblastí našich webových stránok. 

 
 
Automaticky uložené neosobné údaje 
 
Pri návšteve našich webových stránok ukladáme určité informácie z administratívnych a technických 
dôvodov. Ide o: typ a verziu použitého prehliadača, dátum a čas prístupu, ako aj adresu IP. 
 
Tieto údaje sú anonymizované a používajú sa iba na štatistické účely alebo na zlepšenie našich 
internetových a online služieb. Tieto anonymizované údaje sa ukladajú oddelene od osobných údajov v 
zabezpečených systémoch a nemôžu byť priradené jednotlivým osobám. To znamená, že vaše osobné 
údaje sú vždy chránené. 

 
 
Online žiadosti o zamestnanie 
 
Vaše údaje budú zhromažďované a spracované elektronickou cestou na účely spracovania žiadosti. Sú to 
najmä nasledujúce osobné údaje: Všetky údaje, ktoré zadáte, ako aj vašu žiadosť s údajmi, ktoré sú v ňom 
obsiahnuté. 
V prípade, že s Vami bude následne uzatvorená pracovná zmluva, vaše údaje budú uložené vo Vašej 
osobnej zložke a použité pre  obvyklé organizačné a riadiace procesy v súlade s príslušnými predpismi. 
Vymazanie prenášaných údajov sa uskutoční s odmietnutím žiadosti o zamestnanie automaticky dva 
mesiace po oznámení zamietnutia. To neplatí, ak je nutné dlhšie skladovanie z dôvodu zákonných 
požiadaviek (napríklad dôkazné bremeno podľa všeobecného zákona o rovnakom zaochádzaní),  alebo ak 
ste výslovne súhlasili s dlhším skladovaním v našej databáze záujemcov. 

 
 
 
Zabezpečenie 
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Prijali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred 
stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci, ako aj 
poskytovatelia služieb, ktorí pracujú pre nás, sú povinní dodržiavať platné zákony na ochranu údajov. 
 
Kedykoľvek zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje, budú pred ich prevodom zašifrované. To 
znamená, že vaše údaje nesmú byť zneužité tretími stranami. Naša bezpečnostné opatrenia sú 
predmetom neustáleho zlepšovania a naša politika ochrany súkromia sa neustále reviduje. Uistite sa, že 
máte najnovšiu verziu. 
 
 
Právo na informácie / odvolanie 
 
Ak by ste chceli zistiť, ktoré osobné údaje o vás uchovávame, kedykoľvek nás kontaktujte. Okrem toho 
môžete kedykoľvek odobrať svoje povolenie na zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov. V 
oboch prípadoch nás prosím kontaktujte priamo. 

 

 
 
Práva dotknutých osôb 
 
 
Máte kedykoľvek právo na informácie, opravy, vymazanie alebo obmedzenia spracovania Vašich 
uložených údajov, tak ako aj parvo vzniesť námietky voči spracovniu, parvo na prenos údajov a právo 
sťažovať sa v súlade s podmienkami zákona o ochrane údajov.  
 
Právo na informácie: 
Môžete od nás požadovať informácie, či a v akom rozsahu sú Vaše údaje spracované.  
Právo na opravy: 
Ak sú Vaše údaje spracované nekompletne alebo nesprávne,  kedykoľvek môžete požiadať o ich 
opravu alebo o ich doplnenie. 
Právo vymazania: 
Môžete požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak ich spracovávame nesprávnym spôsobom alebo 
spracovanie neúmerne porušuje Vaše oprávnené záujmy ochrany. Upozorňujeme, že môžu existovať 
dôvody, ktoré zabraňujú okamžitému odstráneniu, napríklad  zákonom stanovené povinnosti 
skladovania.  Nezávisle od uplatnenia Vášho práva na vymazania, okamžite a úplne vymažeme Vaše 
údaje, ak neexistujú žia žiadne záväzné právne a transakčné záväzky.  
 
 
Právo na obmedzenie spracovania: 
Môžete požiadať obmedzenia spracovania od nás, ak  
- spochybňujete správnosť údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje skontrolvať 

správnosť  údajov.  
- spracovanie je nesprávne, ale odmietnete odstránenie a namiesto toho požadujete 

obmedzenie používania údajov . 
- údaje už nie sú viac potrebné pre zamýšľaný účel, ale stále ich potrebujete na uplatnenie 

alebo obranu právnych nárokov, alebo 
- podali ste námietku voči spracovaniu údajov.  
Právno na prenos údajov: 
Môžete si od nás požiadať údaje, ktoré ste nám poskytli v štrukturovanej, štandardnej  a strojom 
čitateľnej podobe, aby ste tieto  údaje mohli presunúť inej zodpovednej strane bez našej prevencie 
ak, 
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- spracúvame tieto údaje na základe vami vydaného a odvolateľného súhlasu na 
splnenie zmluvy medzi name a 

- toto spracovanie je vykonané na základe automatických  
Ak je toto technicky reálne, môžete nás požiadať o priamy presun vašich údajov inej zodpovednej 
strane.  
 
Právo vzniesť námietky: 
Ak spracúvame vase údaje na základe oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek namietať toto 
spracovanie údajov. To platí tiež pre  profilovanie založené na týchto podmienkach. Potom už dlhšie 
nebudeme spracovávať vase údaje, pokiaľ nevieme preukázať presvedčivé dôvody na spracovanie 
hodné ochrany, ktoré prevyšujú vase záujmy, práva a slobodu alebo ak spracovanie slúži za účelom 
tvrdenie, námahy alebo obhajoby právnych nárokov. Kedykoľvek môžete namietať spracovanie 
vašich údajov na účely  priamej reklamy  bez uvedenia dôvodu.  
 
Právo sťažovať sa: 
Ak ste toho názoru, že pri spracovaní vašich údajov sme porušili Nemecké alebo Európske zákony o 
ochrane údajoch, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali a objasnili s nami akékoľvek otázky.  
Samozrejme, máte tiež parvo kontatkovať zodpovdný štátny organ na ochranu údajov. Ak by ste 
chceli uplatniť jedno z uvedených práv, prosím kontaktujte nášho úradníka na ochranu údajov. V 
prípade pochybností, môžeme požiadať o dodatočné informácie na potvrdenie vašej identity.  
 
Zmeny  týchto pravidiel ochrany osobných údajov  
 
Vyhradzujeme si právo zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov v prípade potreby vďaka novým 
technológiám. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu. Ak dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám v tejto 
politike ochrany osobných údajov, budeme ju uverejňovať na našej webovej stránke. 
 
Všetky zainteresované strany a návštevníci našich webových stránok nás kontaktujú v oblasti ochrany 
osobných údajov na adrese: 
 
 
 
Ing. Michaela Hustá 
Elektroconnect s.r.o. 
Kpt. Nálepku 11 
07501 Trebišov 
 
Tel.:  (+421) 56 6713 938 
E-mail: mailto:informacie@autoelectric.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  ] Zašktrnutím prehlasujem, že súhlasím s mojími údajmi súvisiace s procesom žiadosti, ktoré sa 
electronicky zhromažďujú a ukladajú. Toto schválenie môžem kedykoľvek odvolať  oznámením. 
Ďalšie informácie sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane údajov <odkaz na vyhlásenie o ochrane 
údajov>.  
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