Pravidlá ochrany súkromia spoločnos5 QProﬁt
Tieto Pravidlá ochrany súkromia obsahujú informácie týkajúce sa najmä spracúvania Vašich osobných
údajov dôsledkom toho, že ste (a) návštevníkom internetovej stránky www.digitalbridge.sk (ďalej len
„Stránka“) a/alebo (b) používateľom mobilnej soMvérovej aplikácie Digital Bridge (ďalej len „Aplikácia“)
a/alebo (c) jedným z našich zákazníkov.
Tieto Pravidlá ochrany súkromia (ďalej aj skrátene „Pravidlá“) môžeme priebežne meniť a dopĺňať, a to aj
bez predchádzajúceho upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so znením Pravidiel a ich
možnými zmenami a doplneniami pravidelne oboznamovali a sledovali stránku, resp. sekciu zobrazujúcu
aktuálne znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá ochrany súkromia boli naposledy zmenené dňa 09.10.2017.
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom Stránky a poskytovateľom licencie a technických služieb k Aplikácii je obchodná
spoločnosť Qproﬁt, s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 5, 811 02 Bra_slava, IČO: 36 422 371, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bra_slava I., oddiel: Sro, vložka č. 65376/B (ďalej spolu len ako
„prevádzkovateľ“).
2. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito Pravidlami. Používateľ svojou návštevou a ďalším
používaním Stránky a/alebo Aplikácie potvrdzuje, že bol s týmito Pravidlami oboznámený a súhlasí
s nimi. V prípade nesúhlasu používateľa s Pravidlami, resp. ich neskoršími zmenami a doplneniami,
používateľ nie je oprávnený používať Stránku a Aplikáciu. Používanie Stránky a Aplikácie po zmene
alebo doplnení Pravidiel sa zároveň považuje za vyjadrenie súhlasu s aktuálne platným znením
Pravidiel.
Čl. II. Obsah a použi5e Stránky a Aplikácie
1. Obsah Stránky a Aplikácie je tvorený predovšetkým textami, fotograﬁami alebo obrázkami,
zvukovými alebo audiovizuálnymi záznamami (ďalej spoločne len „obsah“), ktorý v prípade Stránky
na ňu umiestnil prevádzkovateľ, a ktorý v prípade Aplikácie do nej umiestnila fyzická alebo právnická
osoba, ktorej prevádzkovateľ písomne udelil licenciu na používanie Aplikácie (ďalej len
„nadobúdateľ“), prípadne iná osoba umiestňujúca obsah do Aplikácie po dohode s nadobúdateľom
(napr. športovým klubom alebo obdobným zariadením) v jeho mene alebo inak s jeho súhlasom a
vedomím.
2. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo trekch osôb vrátane nadobúdateľa
a akékoľvek jeho použi_e nad rámec obvyklého používania Stránky alebo Aplikácie podlieha
predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa alebo nadobúdateľa (v prípade obsahu
nadobúdateľa) okrem výnimiek ustanovených zákonom.
3. Všetky práva duševného vlastníctva ku Stránke a Aplikácii vrátane ich obsahu, súčask a databáz
patria prevádzkovateľovi s výnimkou cudzieho obsahu chráneného právami jeho tvorcu (napr.
nadobúdateľa) a trekch strán na základe ich dohody s tvorcami cudzieho obsahu alebo
s prevádzkovateľom.
4. Používateľ je oprávnený výlučne načítať a zobraziť obsah Stránky a/alebo Aplikácie na obrazovke
mobilu alebo iného zariadenia, uložiť obsah v elektronickej podobe na disku svojho zariadenia (nie
však na server pripojený k sie_) alebo vytlačiť jednu kópiu obsahu pre osobné nekomerčné použi_e.
Používateľ však nemá právo na automa_zované ani iné získavanie dát zo Stránky a/alebo Aplikácie
a je povinný vždy rešpektovať autorské práva a práva duševného vlastníctva vrátane práva na
ochranu loga, označení ako aj ochranných známok.

5. Informácie, dáta, služby ako aj ďalší obsah Stránky a Aplikácie sa poskytujú „tak ako sú“ bez
akejkoľvek záruky, najmä záruk týkajúcich sa presnos_, pravdivos_, kvality, úplnos_ ako aj
nepretržitej dostupnos_ poskytovaných informácií, obsahu a služieb. Akékoľvek používanie Stránky
a Aplikácie vykonáva používateľ na vlastné nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo
použi_a neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah Aplikácie.
6. Prevádzkovateľ ďalej zdôrazňuje, že na Stránke a v Aplikácii sa tak_ež poskytuje priestor pre
zverejňovanie obsahu vytvoreného priamo koncovými používateľmi (návštevníkmi Stránky
a Aplikácie) – jedná sa najmä o príspevky od takýchto používateľov. Zodpovednosť za takýto cudzí
obsah vrátane jeho súčask (vložených fotograﬁí, audiovizuálnych záznamov a pod.) nesie priamo
dotknutý používateľ. V prípade dôvodných podnetov voči takémuto cudziemu obsahu od trekch
osôb (napr. že daný obsah zasahuje do ich c_, dobrej poves_ alebo práv duševného vlastníctva) však
prevádzkovateľ podľa povahy veci buď upozorní nadobúdateľa alebo poskytne potrebnú súčinnosť,
najmä formou požiadania konkrétneho používateľa o vysvetlenie a v prípade potreby i zabezpečenie
nápravy, pričom v prípade jej nevykonania je prevádzkovateľ oprávnený aj úplne odstrániť zo Stránky
a/alebo Aplikácie akýkoľvek cudzí obsah porušujúci právne predpisy, práva iných osôb alebo _eto
Pravidlá.
7. Prístup ku Stránke i Aplikácii a ich používanie koncovým používateľom (návštevníkom Stránky
a Aplikácie) je bezplatné. Používateľ nesie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislos_ s realizáciou
prístupu na ne, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k nim
pristupuje ako aj náklady na internetové pripojenie.
8. Prevádzkovateľ vynakladá všetko obchodne primerané úsilie, zdroje, znalos_ a schopnos_ pre
zabezpečenie funkčnos_ a spoľahlivos_ Stránky i Aplikácie. Neručí však za ich bezchybnú ani
nepretržitú funkčnosť. Používateľ nemá nárok na akúkoľvek škodu spôsobenú používaním Stránky a
Aplikácie, resp. ich výpadkami alebo obmedzenou funkčnosťou. Prevádzkovateľ si tak_ež vyhradzuje
právo, aby v odôvodnených prípadoch zneprístupnil ním určenú časť obsahu Stránky a/alebo
Aplikácie.
9. Prevádzkovateľ upozorňuje, že Stránka a Aplikácia obsahujú hypertextové odkazy na internetové
stránky prevádzkované a riadené trekmi osobami, za ktoré prevádzkovateľ v žiadnom ohľade
nezodpovedá, ich obsah nekontroluje a negarantuje ani prístup na _eto stránky. Používanie daných
internetových stránok je výlučne na vlastné nebezpečenstvo používateľa.
Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies
1. Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní Stránky i Aplikácie môže poskytnúť svoje osobné
údaje prevádzkovateľovi alebo nadobúdateľovi. K poskytnu_u osobných údajov používateľa môže
dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k zasielaniu no_ﬁkácií, komerčných informácií alebo k odberu
newsleperu za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť alebo pri
dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára alebo inak v súvislos_ s používaním Stránky a/alebo
Aplikácie. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi alebo nadobúdateľovi
sú najmä:
a)
meno a priezvisko,
b)emailový kontakt,
c)
telefonický kontakt,
d)adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.
2. Používateľ pre prípad poskytnu_a jeho osobných údajov (osobné údaje pre účely týchto Pravidiel
zahŕňajú akékoľvek informácie poskytnuté v súvislos_ s používaním Stránky a/alebo Aplikácie)
výslovne súhlasí so:
a)
spracovaním získaných osobných údajov,

b)použikm získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnu_e účelu stanoveného
v týchto Pravidlách.
3. Súhlasy podľa tohto článku Pravidiel, najmä podľa predošlého odseku 2 tohto článku, udeľuje
používateľ na dobu neurčitú a má právo tento súhlas odvolať písomne formou doporučeného listu
doručeného na adresu sídla prevádzkovateľa. V takom prípade bude prevádzkovateľ ďalej uchovávať
osobné údaje len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi s tým, že všetky ostatné osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované.
4. Používateľ vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a aktuálne, v opačnom
prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nepravdivých, nepresných alebo
neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. O prípadnej zmene osobných údajov
informuje používateľ prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.
5. Účelom spracovania osobných údajov používateľa je:
a)
umožnenie odberu ním vyžiadaného newsleperu;
b)umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a trekmi osobami, ktorým môžu byť
osobné údaje používateľa poskytnuté;
c)
zasielanie no_ﬁkácií o aktuálnych udalos_ach ako aj informácií o novinkách, prípadne
o ponukách tovarov alebo služieb, či skúsenos_ach a názoroch iných používateľov;
d)vývoj a zlepšovanie služieb prevádzkovateľa vrátane zabezpečenia technického a funkčného
manažmentu Stránky a Aplikácie (napr. evidencia IP adresy mobilu alebo iného zariadenia
používateľa, internetového prehliadača, navštevovaných stránok a dĺžky ich návštevy s cieľom
zlepšenia kvality a spoľahlivos_ služieb);
e)generovanie manažérskych informácií a šta_s_ckých údajov (šta_s_cká analýza vykonávaná len
v agregovanej podobe za účelom vyhodnotenia súčasných trendov a možného prispôsobenia
ďalších služieb prevádzkovateľa novému vývoju);
f)
vykonávanie marke_ngových prieskumov, a to e-mailom, prípadne poštou alebo
telefonicky;
g)
zasielanie marke_ngových informácií všeobecného charakteru (o pravidelných
udalos_ach, zvláštnych akciách, produktoch a prípadných súvisiacich zľavách).
6. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v
rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie
totožnos_ oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ
požiadať na základe písomnej žiados_ adresovanej prevádzkovateľovi. Osobné údaje používateľa ako
aj informácie získané z používania Stránky alebo Aplikácie používateľom môžu byť ďalej poskytnuté
trekm osobám, s ktorými spolupracuje prevádzkovateľ alebo nadobúdateľ, pričom pre zamedzenie
pochybnosk sa ustanovuje, že nadobúdateľ môže vždy osobné údaje používateľa i informácie získané
z jeho používania Stránky alebo Aplikácie poskytnúť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že
poskytnuté údaje nezneužije a použije ich len na účely uvedené v týchto Pravidlách.
7. Práva používateľa v súvislos_ s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj “ZOOÚ“). Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje používateľov o ich ďalších právach
vyplývajúcich im z tohto zákona s tým, že používateľ má zachované všetky práva vyplývajúce z § 28
ZOOÚ, a to najmä právo na základe písomnej žiados_ adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:
a)
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané ako aj informácie
o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní
rozhodnu_a podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e)
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)
likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g)
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h)blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynukm času jeho
platnos_, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.
8. Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona
alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a
slobody iných dotknutých osôb.
9. Používateľ má na základe písomnej žiados_ právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marke_ngu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho
marke_ngu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho
marke_ngu,
d) spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je uvedený v týchto Pravidlách,
e) spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do
jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.
Žiados_ podľa tohto odseku Pravidiel môže používateľ adresovať prevádzkovateľovi aj elektronicky
na e-mailovú adresu: kontakt@digitalbridge.sk.
10. Používateľ, na základe písomnej žiados_ alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnu_u prevádzkovateľa, ktoré by malo
preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnu_e vydá výlučne na základe
úkonov automa_zovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnu_a metódou odlišnou od automa_zovanej formy
spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiados_ používateľa vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnu_a bude mať oprávnená osoba.
11. Používateľ berie na vedomie, že pri použik Stránky alebo Aplikácie môže dochádzať k ukladaniu
súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ ku Stránke alebo Aplikácii
pristupuje. Táto technológia nazývaná cookies má nasledovný účel, funkčnosť a možnos_ jej
odstránenia používateľom:
a)
cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve, resp. používaní Stránky alebo
Aplikácie s_ahnu do Vášho mobilu alebo iného zariadenia, pričom cookies samy o sebe žiadne
osobné údaje neobsahujú, ale takéto údaje, môžu byť do cookies uložené;
b)cookies slúžia najmä k analýze návštevnos_ Stránky, resp. Aplikácie a k zabezpečeniu vyššieho
používateľského komfortu pri ich používaní (napr. cookies si zapamätajú preferované stránky
používateľa pre možnosť ich rýchlejšieho zobrazovania v budúcnos_);
c)
súbory cookies možno v internetovom prehliadači povoliť alebo odmietnuť, alebo v
prípade potreby ich vymazať. Väčšina internetových prehliadačov cookies povolí automa_cky,
pričom nastavenie prehliadača možno zmeniť tak, aby cookies automa_cky odmietal alebo
pred jeho inštaláciou zobrazil upozornenie. Pre informácie o používaní súborov cookies v

prehliadačoch mobilných telefónov a pre informácie možnos_ach ich odmietnu_a alebo
vymazania je potrebné si naštudovať handset manuál k mobilnému telefónu. Pri
automa_ckom odmietaní cookies je možné, že niektoré funkcie a služby nebudete môcť využiť
úplne. V prípade záujmu sú k dispozícii bližšie informácie na stránkach
www.allaboutcookies.org.
12. Využikm technológie cookies môže prevádzkovateľ zbierať údaje o používaní Stránky a/alebo
Aplikácie, ako napr. údaje o tom, ktoré stránky boli navškvené, interakciu používateľa s informáciami
na Stránke a/alebo v Aplikácii ako aj dĺžku návštevy Stránky a/alebo Aplikácie za nasledovným
účelom:
a) funkčné cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkcionalít Stránky a /alebo Aplikácie.
Takéto cookies si napr. vedia zapamätať preferencie používateľa ohľadom jazyka či krajiny
pôvodu, a ktoré zostanú zachované ako zvolené prednastavenie pri opätovnej návšteve Stránky
a/alebo Aplikácie;
b) cookies pre webovú analy_ku – prevádzkovateľ môže pre webovú analýzu využívať cookies
trekch strán, ktoré prevádzkovateľovi umožňujú analyzovať používanie Stránky a/alebo Aplikácie
a porozumieť spôsobu ich používania (spoliehajúc sa na agregované šta_s_cké údaje, ktoré
prevádzkovateľovi poskytli poskytovatelia služieb);
c) reklamné cookies – prevádzkovateľ môže používať cookies trekch strán aj na reklamné účely, a to
prostredníctvom autorizovaných poskytovateľov služieb na správu reklamy na Stránke a/alebo v
Aplikácii (takýto poskytovatelia služieb môžu na prehliadač používateľa umiestniť súbory cookies
a môžu zbierať údaje, ktoré im pomôžu iden_ﬁkovať' zariadenie používateľa napr.
prostredníctvom IP adresy).
13. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies. V
prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:
a)
dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnuk internetového prehliadača používateľa
automa_cky vymažú,
b)dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj
po vypnuk zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje ku Stránke alebo k Aplikácii, aby
tohto používateľa rozpoznali pri ďalšej návšteve. Tieto súbory zostávajú v systéme pokiaľ ich
používateľ nevymaže.
Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na reklamné
alebo šta_s_cké účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového
prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania
súborov cookies súhlas používateľa zaniká. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie
súborov cookies na internetových stránkach trekch osôb.
Čl. IV. Záverečné ustanovenia
1. Akýkoľvek spor alebo právne vzťahy bližšie neupravené v týchto Pravidlách sa budú spravovať
slovenským hmotným právom. V prípade, že _eto spory, nároky alebo akékoľvek súvisiace právne
vzťahy nebudú vyriešené mimosúdnou cestou, budú prejednané a rozhodnuté výhradne vecne
a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.
2. V prípade porušenia týchto Pravidiel je prevádzkovateľ v závislos_ od charakteru a závažnos_
porušenia oprávnený: (a) upozorniť používateľa na porušenie Pravidiel a vyzvať ho k náprave, alebo
(b) odstrániť akýkoľvek obsah a informácie porušujúce _eto Pravidlá vrátane porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo zasahovania do práv iných osôb.
3. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení, ktoré zostanú v plnej platnos_. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez

zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah
bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na Stránke a v Aplikácii sú zabezpečené na základe
samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o _eto služby. Samotnou návštevou
Stránky alebo Aplikácie a ich používaním používateľ zároveň prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním
cielenej reklamy trekch osôb, a to na základe použi_a súborov cookies spracovaných
prostredníctvom internetových stránok týchto trekch osôb.
5. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 09.10.2017.

