
 
 

Zásady ochrany osobných údajov 
Prihlasovadlo.sk sú internetové stránky prevádzkované právnickou osobou DynamicData s.r.o., 91304 
Chocholná-Velčice, Chocholná 748, IČO: 51925486  (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

Ochrana osobných údajov - GDPR 

Uvedomujeme si, že súkromie našich návštevníkov webových stránok je dôležité. Tieto pravidlá 

ochrany osobných údajov popisujú naše pravidlá týkajúce sa zhromažďovania, používania a 

sprístupňovania informácií v súvislosti s používaním našich služieb prostredníctvom webovej stránky 

www.prihlasovadlo.sk (ďalej len "Prihlasovadlo.sk"). Keď pristupujete, použijete alebo poskytnete 

osobné údaje Prihlasovadl.sk, súhlasíte s tým, že vaše údaje budú spracované podľa týchto pravidiel 

ochrany osobných údajov a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli spracovávané spôsobom, 

ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.  

 

Spracovanie osobných údajov 

Všetky osobné údaje spracovávané v systéme Prihlasovadlo.sk spracovávame na základe súhlasu. 

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese info@prihlasovadlo.sk. Po odvolaní súhlasu 

bude Váš účet odstránený, nakoľko Vaše osobné údaje sú nutné pre prevádzkovanie Vášho profilu. 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a 

voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 

101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie 

uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej 

spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi 

na ochranu osobných údajov. 

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete 

Ak používate  Prihlasovadlo.sk, komunikujete s našim tímom pre podporu, pošlete nám e-mail, 

poskytnete nám informácie, ktoré zhromažďujeme. 

Keď vytvoríte účet na Prihlasovadle.sk, môžeme vás požiadať o povinné osobné informácie, ako je vaše 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, používateľské meno ("základné informácie") a ďalšie 

nepovinné informácie, ktoré si sami zadávate do profilu ako napríklad dátum narodenia alebo poštovú 

adresu. Tým, že ste nám poskytli tieto informácie, súhlasíte s tým, že vaše informácie budú 

zhromažďované, používané a uchovávané iba v súlade s našimi podmienkami používania a nebudú 

poskytované žiadnej tretej strane. 

 

Cookies 

Cookies je krátky textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor. Cookie je odoslaný do 

vášho webového prehliadača na našej webovej stránke a je uložená na vašom pevnom disku. 

Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie Prihlasovadlo.sk. Cookies používame na ukladanie 

informácií o aktuálne prebiehajúcom prihlásení používateľa. Súbory cookies však neobsahujú žiadne 

zraniteľné údaje, ktoré by mohli byť potenciálne zneužité. Súbory cookies nepoužívame na 
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marketingové účely ani na sledovanie používateľa systému prihlasovadlo.sk. Zásadne používame iba 

technické cookies, ktoré nevyžadujú súhlas. 

 

Technické cookies (tzv. základné cookies) 

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. 
ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod. 
V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom 
rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle 
ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

 

Použitie vašich osobných informácií 

Poskytnutie zákazníckej podpory. Ak odpovedáme na vaše otázky alebo vaše požiadavky. 

Komunikujeme s vami o vašom účte s informatívnym, nie propagačným, účelom. Vaše informácie tiež 

používame na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete. 

Propagujeme a informujeme o ochrane a bezpečnosti. Informácie, ktoré máme k dispozícii, nám 

pomáhajú overovať účty a činnosť, a propagovať ochranu a bezpečnosť našich služieb, napríklad 

vyšetrovaním podozrivej aktivity alebo porušovaním našich podmienok používania alebo pravidiel. 

 

Ako zdieľame informácie 

Vaše osobné údaje nezdieľane so žiadnou treťou stranou. 

 

Ako môžem spravovať alebo vymazať informácie o mne 

Svoje informácie, ktoré poskytnete používaním Prihlasovadla.sk, môžete spravovať prostredníctvom 

svojho profilu. Vaše používateľské meno je zverejnené iba na základe Vášho nastavenia v profile. 

Údaje uchovávame tak dlho, pokiaľ je vám potrebné poskytnúť produkty a služby, vrátane tých, ktoré 

sú popísané vyššie. Informácie súvisiace s vaším účtom sa budú uchovávané, kým sa váš účet nevymaže 

prípadne pokiaľ už nebudeme viac potrebovať vaše na poskytovanie produktov a služieb. 

Môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie Vášho účtu. Po odstránení účtu odstránime údaje, ktoré ste 

uverejnili, napríklad fotky alebo komentáre. Ak nechcete účet odstrániť, ale chcete dočasne prestať 

používať Prihlasovadlo.sk, môžete svoj účet deaktivovať. Ak chcete účet odstrániť alebo deaktivovať, 

kontaktujte nás na adrese info@prihlasovadlo.sk 

 

Bezpečnosť vašich informácií 

Pre Prihlasovadlo.sk je bezpečnosť osobných informácií vysokou prioritou. Naše služby a všetky 

súvisiace údaje zabezpečujeme technickými, administratívnymi a fyzickými opatreniami na ochranu 

proti strate, neoprávnenému prístupu, modifikácii, zneužitiu, zničeniu a nesprávnemu zverejneniu. 

Všetky Vaše osobné údaje sú ukladané do databázy šifrované. Bohužiaľ nemožno zaručiť 100% 

bezpečnosť systému prenosu alebo ukladania dát. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti, 

môžete nás kontaktovať na info@prihlasovalo.sk.  
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Zmeny v týchto pravidlách 

Upozorňujeme, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu čas od času meniť. Dátum 

poslednej revízie: 1.1.2022 

Otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môžete adresovať na 

info@prihlasovalo.sk. 
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