4-INDUSTRY

| www.4-construction.com

OCHRANA ÚDAJOV
Ochrana údajov opisuje postupy 4-INDUSTRY (“my“),
vzhľadom na zber, používanie, poskytovanie a ochranu informácií získaných od Vás a ostatných používateľov počas návštevy a e-mailovej komunikácie s používateľmi tejto stránky.
Tieto postupy sa nevzťahujú na informácie, ktoré od Vás
môžeme získať inými spôsobmi (vrátane offline) a z iných
zdrojov. Používaním tejto stránky vyjadrujete Váš súhlas so
všetkými podmienkami tu obsiahnutými a povoľujete akýkoľvek postup ktorý môžeme použiť s ohľadom na informácie ktoré sú v súlade s touto “Ochranou údajov“.
Z času na čas môžeme zmeniť postupy “ochrany údajov“. Najnovšiu verziu si môžete vždy prezrieť na www.4industry.com/documents/4INDUSTRY_PP_SK.pdf; pokračovanie používania stránky po prípadných zmenách
znamená, že so zmenami súhlasíte.
Všeobecne
Pri registrácii, dopyte po produktoch a službách požadujeme aby ste nám poskytli isté informácie o Vašej spoločnosti alebo osobe. Informácie tiež zbierame keď sa zúčastňujete na súťažiach a dotazníkoch, keď odpovedáte
na žiadosti o spätnú väzbu a keď zadávate oznámenia na
verejné miesta na tejto stránke.
Informácie ktoré zbierame môžu obsahovať údaje, na
základe ktorých by ste mohli byť osobne identifikovateľný (“osobne identifikovateľné informácie“), ako napríklad
meno, poštová adresa, telefónne čísla, faxové čísla, e-mailové adresy a tiež môžu obsahovať isté firemné informácie
ako zamestnávateľa, zamestnanie, pracovná pozícia, zaradenie a informácie o činnosti firmy (napríklad preferencie
a históriu). Táto stránka zbiera osobne identifikovateľné informácie len s Vašim vedomím.
Vaše informácie môžeme tiež použiť na lepšie porozumenie potrieb našich používateľov a na zlepšenie našej
stránky. Napríklad môžeme použiť informácie na určenie
ktoré časti stránky sú najpopulárnejšie a všeobecnú demografiu našich používateľov. Cookies a ostatné informácie
o používateľoch nám tiež umožňujú prispôsobenie Vašej
skúsenosti na stránke.
Vaše IP adresy môžeme použiť na pomoc pri diagnostikovaní problémov s našimi servermi a na administráciu
našej stránky. IP adresy tiež môžeme použiť ako pomoc
pri identifikácii používateľa počas jednotlivých sedení a na
zhromažďovanie dát vzhľadom k používaniu stránky.

4-INDUSTRY, s. r. o.
Mamateyova 12
851 04 Bratislava
Slovak Republic

Automatický zber dát
Pri návšteve tejto stránky môžeme zbierať IP adresu
Vášho počítača. Tiež automaticky nahrávame ostatné informácie ktoré identifikujú Váš počítač k tejto stránke a sleduje Vaše správanie sa na stránke.
Napríklad môžeme zaznamenávať koľko krát ste navštívili túto stránku a vašu navigáciu v rámci stránky. V tejto
súvislosti nezbierame osobne identifikovateľné informácie,
avšak ak nám takéto informácie poskytnete, môžeme takúto informáciu spojiť s informáciou ktorá je zbieraná automaticky.
Metódy použité na zber takýchto informácii môžu obsahovať “cookies“ a “čisté GIF“ (tiež známe ako “pixel tagy“
alebo “ beacons“). Cookies je malé množstvo dát, ktoré je
poslané na Váš prehliadač zo servera a uložené na pevnom disku Vášho počítača. Väčšina prehliadačov umožňuje blokovanie cookies, ale vypnutie môže kompromitovať možnosť používania istých funkcií tejto stránky. Čistý
GIF je malý grafický obrázok, zvyčajne používaný v spojení s cookies, ktorý je uložený na internetovej stránke alebo v e-mailovej správe. Čistý GIF môže monitorovať konkrétne správanie používateľa, ako používanie internetovej
stránky, otvorenie e-mailu alebo otvorenie URL v e-mailovej správe.
Niektoré z materiálov zahrnutých na tejto stránke, vrátane reklamy môžu ponúkať tretie strany. Tieto tretie strany v priebehu ponuky takýchto materiálov môžu zbierať
informácie vzťahujúce sa k použitiu tejto stránky a informácie ako reagujete na e-mailovú komunikáciu, pri použití
metód ktoré môžu obsahovať vyššie spomenuté spôsoby.
Zber, použitie, poskytovanie a bezpečnosť informácií zbieraných tretími stranami sú vecou “ochrany údajov“ tých tretích strán.
Prístup alebo opravy Vašich registračných údajov
Po úspešnom dokončení registrácie môžete pristupovať a spravovať všetky Vaše osobne identifikovateľné informácie, ktoré zbierame on-line, v “Môj profil“ časti “Registračné údaje“.
Naše záväzky k súkromiu detí:
Ochrana súkromia veľmi mladých je obzvlášť dôležitá.
Preto na našej internetovej stránke nikdy nezbierame a neudržiavame informácie od tých, o ktorých vieme že majú
pod 13 rokov a žiadna časť našej stránky nie je vytvorená
tak, aby zaujala niekoho pod vek 13 rokov.

Page 1/2

Informačné bulletiny a ponuky
Informácie, ktoré nám poskytujete môžeme použiť na
zasielanie e-mailov, faxov a inej komunikácie pre 4-INDUSTRY. Takáto komunikácia môže zahŕňať e-mail informačné
bulletiny, ktoré sú relevantné k tejto stránke a tiež ponuky
na ostatné 4-INDUSTRY služby. Všetka takáto komunikácia bude obsahovať inštrukcie vysvetľujúce ako môžete požadovať, aby sme Vám v budúcnosti komunikáciu rovnakého typu neposielali (“odhlásenie“).
Tiež môžeme použiť Vaše informácie na zaslanie e-mailov, faxov a ostatnej komunikácie v zastúpení nepridružených tretích strán. Z ponúk tretích strán na tejto stránky sa
môžete odhlásiť zaslaním e-mailu na privacymanager@4industry.com s hlavičkou listu: “odhlásenie – tretie strany.”
Bezpečnosť
Na ochranu pred neautorizovaným prístupom, použitím,
modifikáciou alebo poskytnutím“osobne identifikovateľných
informácii“ ktoré zbierame, používame primerané bezpeč-
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nostné opatrenia. Avšak, vzhľadom na charakter internetu a ostatných faktorov mimo našu kontrolu, nemôžeme
garantovať že komunikácia medzi Vami a našimi servermi
bude bez neautorizovaného prístupu tretích strán.
Odhlásenie
Akákoľvek požiadavka na odhlásenie bude vykonaná
po primeranom čase na spracovanie.
Linky
Táto stránka obsahuje obsahy, služby, reklamy a ostatné materiály ktoré odkazujú na internetové stránky prevádzkované tretími stranami. Nad takými stránkami nemáme žiadnu kontrolu a táto “Ochrana údajov“ sa na ne
nevzťahuje. Doporučujeme Vám pozrieť sa na prípadné informácie o ochrane údajov stránok na ktoré odkaz vedie.
V prípade otázok alebo návrhov, prosíme vyplňte dotazník na www.4-construction.com/contactus.
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