Zásady ochrany osobných údajov
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť O.K.G., s.r.o. so sídlom Hybešova 42, 602
00 Brno, IČO: 262 41 919, tel: +420 543 128 285, e-mail: info@okg-family.cz (ďalej len „Správca“).
2. Správca zhromažďuje a spracováva tieto osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la na základe
uzavretia Distribútorskej zmluvy OKG, prípadne Zmluvy o členstve a/alebo prostredníctvom
prístupu na naše internetové stránky www.okg-family.cz, www.okg-family.sk, www.okg-family.pl,
www.okg-family.com, www.okg-famoly.ie (ďalej len „Web“):
1) meno a priezvisko
2) dátum narodenia
3) doručovacia alebo iná adresa
4) telefónny kontakt
5) e-mailová adresa
6) skype
7) číslo bankového účtu
8) IČ, prípadne DIČ
9) ďalšie informácie, ktoré sa týkajú Vašej identifikácie a interakcie na našich internetových
stránkach (napr. IP adresa, ukladanie cookies na Vaše zariadenie)
10 ) informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením a odoslaním formuláru umiestneného na našich
internetových stránkach („Čo by ste zlepšili vo VIP sekcii“, „Pošlite nám Váš príbeh“, a ďalšie),
poskytnutím týchto informácií nám dávate súhlas s ich využitím k propagačným účelom až do
okamžiku jeho odvolania
11) fotografie nahraté do užívateľského účtu na Webe Správcu (profilová fotografia)
12) fotografie, prípadne videozáznam s Vaším obrazom, ktorý vyhotovíme na nami konaných
akciách, seminároch a konferenciách, vytvorením fotografie alebo videozáznamu nám dávate
súhlas s ich využitím na propagačné účely až do okamžiku jeho odvolania.
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a môže byť aktualizovaný.
3. Vaše osobné údaje spracovávame automatizovane aj manuálne
4. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie výkonu práv a povinností, ktoré vyplývajú
z Distribútorskej zmluvy, prípadne zo Zmluvy o členstve alebo zo spracovania Vašej objednávky na
našom Webe, vedenia účtovníctva, zasielania obchodných správ a pozvánok na semináre
a konferencie, ďalej na účely konania marketingových aktivít a vedenia užívateľského účtu na
Webe Správcu.
5. Správca uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej na výkon práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a na uplatňovanie nárokov z týchto
zmluvných vzťahov (počas doby 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo do okamihu
odvolania súhlasu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, Správca osobné údaje vymaže, okrem prípadov,
kedy sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. evidencia daňových dokladov po dobu stanovenú
zákonom, ale i tak uchovávame iba tie údaje, ktoré zákon požaduje, ostatné vymazávame).
6. Príjemcovia osobných údajov sú tretie osoby / osoba
- ktoré sa podieľajú na dodaní objednávky (prepravná služba PPL, DPD, INTIME)
- ktoré sa podieľajú na vybavení objednávky v iných krajinách a na jej dodaní
- ďalej tiež osoby, ktoré zabezpečujú vývoj informačného systému a prevádzku Webu Správcu
- osoby zabezpečujúce marketingové služby
- Google – služba Google Analytics
7. Pri podmienkach stanovených v GDPR máte:
a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa
čl. 18 GDPR,
c) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
e) právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GGDPR,
f) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu
alebo na e-mail Správcu uvedený v bode 1. týchto podmienok.
Ďalej máte právo padať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
8. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov
v listinnej podobe, predovšetkým antivírusovými programami, šifrovaním, zabezpečením prístupu
na web Správcu (protokol https), zariadeniami zabraňujúcimi prístup nepoverených osôb.
Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby:
- zamestnanci Správcu,
- osoby, ktoré sú Vašim sponzorom (viď. Obchodné podmienky Správca bod 1.2.) – tu je udelený
prístup iba k: meno a priezvisko, dátum narodenia, telefón, e-mail, skype, mesto a krajina, a to
výhradne na účely marketingových aktivít, informovaní o seminároch, konferenciách.
9. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára potvrdzujete, že ste
oboznámený/á so Zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto zásady meniť. Novú verziu Zásad ochrany osobných údajov zverejní na
svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

