ADAM APP POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA
Tieto zásady ochrany súkromia upravujú spôsob, akým Evita trade sro zhromažďuje, používa,
udržiava a nakladá s informáciami získanými od používateľov (ďalej len "užívateľ") internetových
stránok http://www.adamapp.sk/ (ďalej "stránky"). Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú ku
všetkým produktom a službám ponúkaných spoločnosťou Evita trade s.r.o. .
Osobné identifikačné údaje
Môžeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov viac rôznymi spôsobmi, vrátane,
ale nie výlučne v prípade, že používatelia navštívia naše stránky, zaregistrujú sa na stránkach, a v
závislosti na tom sú uskutočnené a využité činnosti, služby, funkcie a zdroje, ktoré sú potom
sprístupnené na našich stránkach. Užívatelia môžu byť požiadaní o e-mailovú adresu. Budeme
zhromažďovať osobné identifikačné údaje od užívateľov iba v prípade, že tieto informácie
dobrovoľne odovzdajú nám. Užívatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných
údajov, čo im ale môže zabrániť v účasti na určitých činnostiach na našich stránkach.
Neosobné identifikačné údaje
Môžeme tiež zhromažďovať neosobné identifikačné údaje o užívateľoch v prípade ich interakcie s
našimi stránkami. Neosobné údaje môžu obsahovať meno internetového prehliadača, typ počítača
a technické informácie o užívateľovi, čím sú myslené informácie súvisiace s pripojením na naše
stránky, ako je operačný systém, poskytovateľ internetového pripojenia a ďalšie podobné
informácie.
Cookies webového prehliadača
Naše stránky môžu zvýšiť užívateľský komfort používaním "cookies". Užívateľov webový
prehliadač umiestnia cookie na pevnom disku pre účely uchovanie záznamov a sledovanie
informácií o nich. Užívateľ si môže nastaviť vo svojom webovom prehliadači, aby cookies odmietal
alebo ho upozorňoval, keď sa cookies odošlú. Ak tak urobí, nemusí všetky funkcie stránok
pracovať správne.
Ako sme zvyknutí zhromažďovať informácie
Anywhere sro môže zhromažďovať a užívať používateľove osobné údaje na nasledujúce účely:
K procesu vyúčtovanie platieb. Môžeme užívať informácií poskytnutých užívateľom o svojej osobe
k tvorbe a umiestnenie objednávky a poskytnutie služby na základe objednávky. Tieto informácie
nezdieľame s tretími osobami s výnimkou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie služby.
K zasielanie pravidelných emailov. Môžeme využiť poskytnuté emailovej adresy k zaslaniu
informácií a zmien týkajúcich sa ich objednávok.
Ako chránime vaše informácie

Prijali sme príslušné opatrenia pre zber dát, skladovanie a spracovanie postupov a
bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo
zničenie vašich osobných údajov, užívateľského mena, hesla, informácie transakcií a dát
uložených na našich stránkach.
Zdieľanie vašich osobných informácií
Nepredávame, neobchodujeme ani nepožičiavame osobné informácie používateľov tretím
stranám. Môžeme zdieľať všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so
žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami návštevníkom, užívateľom, našim obchodným
partnerom, dôveryhodným pridruženým spoločnostiam a inzerentom na vyššie uvedené účely.
Zmeny ochrany súkromia
Anywhere sro má právomoc kedykoľvek tieto zásady ochrany súkromia zmeniť. Ak by sme tak
urobili, zmeny by boli dopísané s príslušným dátumom na koniec tohto dokumentu a zaslali by sme
vám informatívny e-mail. Odporúčame používateľom pravidelne kontrolovať tieto stránky, aby ostali
informovaní o tom, ako pomáhame chrániť ich súkromné údaje, ktoré nám poskytli. Beriete na
vedomie a súhlasíte, že preberáte zodpovednosť za prečítaní týchto zásad ochrany súkromia, že
budete pravidelne tieto informácie sledovať a brať na vedomie zmeny.
Váš súhlas s týmito podmienkami
Používaním tejto stránky, dávate najavo svoj súhlas s touto politikou a podmienkami služby. Ak
nesúhlasíte s touto politikou, prosím, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie týchto
stránok aj po zaznamenaní zmien tejto politiky bude považované za váš súhlas s týmito zmenami.
Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky ohľadom tejto politiky ochrany súkromia, praktikách stránok alebo vašim
súhlasom so stránkami, prosím kontaktujte nás na:
Evita trade s.r.o.
Janka Palu 169/11A, 914 41 - Nemšová
Tel: (+421) 948477777
info@adamapp.sk

