Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť Gebo SEE Kft. týmto informuje návštevníkov stránky www.gebo.hu o osobných
údajoch, ktoré jej boli sprístupnené prostredníctvom jej internetovej stránky a o ňou
spravovaných osobných údajoch, o svojich princípoch a praxe, nasledovaných v okruhu
spravovania osobných údajov, ako aj o spôsobe a možnostiach uplatňovania práv dotknutých
osôb.
Pri vytvorení svojej praxe správy údajov spoločnosť Gebo SEE Kft. prihliadala na vzťahujúce
sa smernice Európskej Únie, so zvláštnym zreteľom na nasledujúce:


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako
aj nariadenie EP a Rady č 1882/2003/ES (20.11.2013) o zmene a doplnení a smernice.



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

Okruh spravovaných osobných údajov
Spoločnosť Gebo SEE Kft. na svojej internetovej stránke zbiera osobné údaje výhradne v tom
prípade, ak návštevník webovej stránky sa rozhodne tak, že osobné údaje poskytne v rámci
registrácie, respektíve pri prihlasovaní sa na zasielanie noviniek.
Pri registrácii a žiadosti o zasielanie noviniek udáva návštevník svoje meno a e-mailovú
adresu.
Poskytnutím svojich osobných údajov návštevník súhlasí s tým, aby spoločnosť Gebo SEE
Kft. poskytnuté osobných údaje evidovala a spravovala.

Cieľ správy osobných údajov


Poskytnutie informácií o službách a marketingových akciách spoločnosti Gebo SEE
Kft. prostredníctvom elektronického dopisu.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Spoločnosť Gebo SEE Kft. vyššie uvedené osobné údaje návštevníkov použije výhradne na
označený cieľ. Spoločnosť Gebo SEE Kft. môže osobné údaje postúpiť výhradne technickým
sprostredkovateľom, ktorí vykonávajú prevádzku webovej stránky s cieľom spracovania
osobných údajov.

Využívanie práv dotknutých osôb
Návštevníci registrovaní na webovej stránke, respektíve žiadatelia o zasielanie informácií sú
kedykoľvek oprávnení požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré sa na nich vzťahujú a

ktoré spravuje spoločnosť Gebo SEE Kft., ďalej kedykoľvek môžu požiadať o ich spresnenie,
modifikáciu, zmenu, respektíve vymazanie.
Klienti môžu svoje s tým súvisiace žiadosti - s výnimkou odhlásenia sa zo zasielania noviniek
- predložiť prostredníctvom listu, zaslaného na adresu spoločnosti Gebo SEE Kft. 1044
Budapest, Ipari park číslo 9.. Spoločnosť Gebo SEE Kft. poskytne požadované informácie v
čo najkratšej dobe od predloženia žiadostí, najviac v dobe 30 dní.
Elektronické zasielanie noviniek a ostatné reklamy posiela spoločnosť GEBO SEE Kft. pre
tých svojich klientov, ktorí predbežne poskytli svoj súhlas k zasielaniu elektronických listov s
novinkami. Naši klienti sú oprávnený zakázať posielanie ďalších listov s novinkami
spoločnosti Gebo SEE Kft. kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa na spodku listov s
novinkami.
Upozorňujeme našich klientov na to, že ak náš klient mieni zakázať zasielanie ďalších
informačných listov od spoločnosti Gebo SEE Kft., v tom prípade je potrebné odhlásiť sa v
súvislosti s každou ním zadanou e-mailovou adresou.
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