Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratslaaa, IČO:51 157 250 ako preaádzkoaateľ
rešpektuje Vaše práao na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá naaštai rezort, alebo použije našu
internetoaú stránku. Spoločnosť iconiX SE zhromažďuje, spracoaáaa a použíaa osobné údaje a súlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúaaní osobných údajoa a o aoľnom pohybe takýchto údajoa a zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajoa a robí ašetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito práanymi
predpismi.
Zaaiedli sme ašetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchoaáaanie Vašich osobných údajoa,
ktoré nám oznámite.
2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov
Spoločnosť iconiX SE zbiera len te osobné údaje, ku ktorých spracoaaniu a ayužíaaniu dá klient saoj
dobroaoľný súhlas.
Pokiaľ nám dobroaoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich
nepreaedieme nad rámec obmedzení práanych predpisoa.
Vaše údaje spracúaame pri ayužíaaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketnn,
zasielanie hodnotenia služieb hotela na cestoaateľských portáloch či na eaidenciu a našom pronrame
stálych host. Tieto údaje sú potrebné na poskytnute našich služieb Vám, na zaradenie Vás od súťaží,
a poštoaom styku s Vami, alebo podáaaní informácií o pripraaoaaných podujatach a akciách Villa
Betula Resort***.
Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe aýhradne atedy, ak k tomu budeme nútení súdnym
rozhodnutm alebo iným rozhodnutm aerejnej moci.
3. Bezpečnosť
Villa Betula Resort*** uchoaáaa Vaše údaje a bezpečí a prístup k osobným údajom majú len
opráanené a poučené osoby našej spoločnost. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme
prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajoa, ktoré získame a spracúaame.
4. Osobné údaje det
Spoločnosť iconiX SE nemieni získaaať osobné údaje det mladších ako 14 rokoa.
5. Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Spoločnosť iconiX SE zlikaiduje uchoaáaané údaje po uplynut doby určenej zákonom alebo udeleným
súhlasom.
Samozrejme, kedykoľaek môžete požiadať o likaidáciu Vašich údajoa. Ste opráanený kedykoľaek
odaolať Váš súhlas na spracoaanie alebo ayužíaanie Vašich osobných údajoa s účinkami do
budúcnost. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľaek iné náarhy a súaislost s Vašimi osobnými
údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: Villa Betula Resort***, Brnice 166, 032 23
Liptoaská Sielnica, e-mail: anka@aillabetula.sk.

Zároaeň nás, prosím kontaktujte ayššie uaedenou cestou, ak chcete zistť, či sme Vaše údaje
uchoaáaali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadaaky aybaaiť obratom.
6. Sociálna sieť Facebook
Naše weboaé stránky môžu obsahoaať tza. Plun-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej
preaádzkoaateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Aae, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).
Takéto plun-in moduly predstaaujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte
prístup na naše internetoaé stránky, ktoré sú aybaaené takýmito modulmi plu-in, Váš internetoaý
prehliadač aykoná priame pripojenie k seraeru sociálnej siete Facebook a modul plun-i sa zobrazí na
obrazoake prostredníctaom oznámenia ao aašom prehliadači. Plun-in bude informoaať seraer
spoločnost Facebook Inc, ktoré z našich internetoaých stránok ste naaštaili. Ak ste členom siete
facebook a ste prihlásený na užíaateľskom účte Facebook pri náašteae našej internetoaej stránky,
Facebook prepojí túto informáciu s Vašim užíaateľským účtom na siet Facebook. Využite niektorej
z plun-in funkcií (napr. kliknute na „Like“ tlačidlo, uaedenie komentára), roanako prepojí túto
informáciu s Vašim užíaateľským účtom na siet Facebook. Ďalšie informácie o zbere a ayužíaaní
údajoa sociálnou sieťou Facebook a o práaach a možnostach ochrany Vašich osobných údajoa máte
k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.
Prepojenie Vášho užíaateľského účtu na sociálnej siet Facebook s náašteaou našej internetoaej
stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užíaateľského účtu na sociálnej siet
Facebook pred náašteaou našich internetoaých stránok.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má práao získať od preaádzkoaateľa potardenie o tom, či sa spracúaajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak preaádzkoaateľ takéto osobné údaje spracúaa, dotknutá osoba má práao
získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
 Účele spracúaania osobných údajoa
 Katenórii spracúaaných osobných údajoa,
 Identifkácii príjemcu alebo o katenórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcoai a tretej krajine alebo o medzinárodnej ornanizácii, ak je to
možné
 Dobe uchoaáaania osobných údajoa: ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 Práae požadoaať od preaádzkoaateľa opraau osobných údajoa týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich aymazanie alebo obmedzenie ich spracúaania, alebo o práae namietať spracúaanie
osobných údajoa,
 Práae podať náarh na začate konania podľa,
 Zdroji osobných údajoa, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 Existencii automatzoaaného indiaiduálneho rozhodoaania arátane proifloaania.
Dotknutá osoba má práao na to, aby preaádzkoaateľ bez zbytočného odkladu opraail nespráane
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúaania osobných údajoa má dotknutá
osoba práao na doplnenie neúplných osobných údajoa.
Dotknutá osoba má práao na to, aby preaádzkoaateľ bez zbytočného odkladu aymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, ak:


Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúaali,





Dotknutá osoba odaolá súhlas, na základe ktorého sa spracúaanie osobných údajoa
aykonáaa, a neexistuje iný práany základ pre spracúaanie osobných údajoa,
Dotknutá osoba namieta spracúaanie osobných údajoa a nepreaažujú žiadne opráanené
dôaody na spracúaanie osobných údajoa,
Osobné údaje sa spracúaajú nezákonne.

Dotknutá osoba má práao na to, aby preaádzkoaateľ obmedzil spracúaanie osobných údajoa, ak:





Dotknutá osoba namieta spráanosť osobných údajoa, a to počas obdobia umožňujúceho
preaádzkoaateľoai oaeriť spráanosť osobných údajoa,
Spracúaanie osobných údajoa je nezákonné a dotknutá osoba namieta aymazanie osobných
údajoa a žiada namiesto toho obmedzenie ich použita,
Preaádzkoaateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúaania osobných údajoa, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie práaneho nároku,
Dotknutá osoba namieta spracúaanie osobných údajoa.

Dotknutá osoba má práao získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla preaádzkoaateľoai,
a štruktúroaanom bežne použíaanom a strojoao čitateľnom formáte a má práao preniesť teto
osobné údaje ďalšiemu preaádzkoaateľoai, ak je to technicky možné. Práao na prenosnosť sa
neazťahuje na spracúaanie osobných údajoa neayhnutných na splanenie úlohy realizoaanej ao
aerejnom záujme alebo pri aýkone aerejnej moci zaerenej preaádzkoaateľoai.
Dotknutá osoba má práao namietať spracúaanie jej osobných údajoa z dôaodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie, aykonáaané a rámci opráaneného záujmu preaádzkoaateľa, arátane proifloaania
založeného na týchto ustanoaeniach. Preaádzkoaateľ nesmie ďalej spracúaať osobné údaje, ak
nepreukáže neayhnutné opráanené záujmy na spracúaanie osobných údajoa, ktoré preaažujú nad
práaami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôaody na uplatnenie práaneho nároku.
Dotknutá osoba má práao namietať spracúaanie osobných údajoa, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketnnu arátane proifloaania a rozsahu, a akom súaisí s priamym marketnnom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúaanie osobných údajoa na účel priameho marketnnu ,
preaádzkoaateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketnnu nesmie spracúaať.
Dotknutá osoba má práao na to, aby sa na ňu neazťahoaalo rozhodnute, ktoré je založené aýlučne na
automatzoaanom spracúaaní osobných údajoa arátane proifloaania a ktoré má práane účinky, ktoré
sa jej týkajú alebo ju obdobne aýznamne oaplyaňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajoa
neayhnutných na uzaarete zmluay alebo plnenie zmluay medzi dotknutou osobou
a preaádzkoaateľom.
Dotknutá osoba má práao podať podnet na šetrenie a zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajoa pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným
spôsobom alebo ak spracoaaním jej osobných údajoa alebo porušením bezpečnost spracoaania
osobných údajoa došlo k porušeniu jej práa.
Preaádzkoaateľ alebo sprostredkoaateľ môže za podmienok ustanoaených osobitným predpisom
alebo medzinárodnou zmluaou, ktorou je Sloaenská republika aiazaná, obmedziť rozsah poainnost
a práa dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanoaené s cieľom zaistť:


Bezpečnosť Sloaenskej republiky,













Obranu Sloaenskej republiky,
Verejný poriadok,
Plnenie úloh na účely trestného konania,
Iné dôležité ciele ašeobecného aerejného záujmu Európskej únie alebo Sloaenskej republiky,
najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého ifnančného záujmu
Európskej únie alebo Sloaenskej republiky arátane peňažných, rozpočtoaých a daňoaých
záležitost, aerejného zdraaia alebo sociálneho zabezpečenia,
Ochranu nezáaislost súdnictaa a súdnych konaní,
Predchádzanie porušeniu etky a renuloaaných poaolaniach alebo renuloaaných odborných
činnostach,
Monitoroaaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo renulačnú funkciu spojenú s aýkonom
aerejnej moci,
Ochranu práa dotknutej osoby alebo iných osôb,
Uplatnenie práaneho nároku,
Hospodársku mobilizáciu.

Kontaktné údaje na zodpoaednú osobu: anka@aillabetula.sk

Newsletter
Poskytnutm e-mailoaej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o noainkách, produktoch
prostredníctaom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany osobných údajoa
spoločnost iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratslaaa, IČO:51 157 250 ako preaádzkoaateľa
Villa Betula Resort***. Spoločnost iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratslaaa, IČO:51 157 250
ako preaádzkoaateľa Villa Betula Resort*** bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajoa ani iným ašeobecne záaäzným práanym predpisom a ani ich
nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpoaednú osobu: anka@aillabetula.sk
Príjemcoaia alebo katenórie príjemcoa: iconiX SE, preaádzkoaateľ Villa Betula Resort***
Prenos osobných údajoa do tretej krajiny: nebude
Doba uchoaania osobných údajoa: 2 roky
Rezervácia
Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezeraácie ubytoaania. iconiX SE (preaádzka
Villa Betula Resort***) po splnení účelu spracúaania osobných údajoa bez zbytočného odkladu
zabezpečí likaidáciu osobných údajoa. iconiX SE (preaádzka Villa Betula Resort***) zabezpečí
primeranú úroaeň ochrany osobných údajoa, bude spracúaať osobné údaje len a súlade dobrými
mraami a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajoa ani iným ašeobecne záaäzným práanym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpoaednú osobu: anka@aillabetula.sk
Príjemcoaia alebo katenórie príjemcoa: iconiX SE, preaádzkoaateľ Villa Betula Resort***
Prenos osobných údajoa do tretej krajiny: nebude
Doba uchoaania osobných údajoa: do skončenia pobytu

Registrácia
Poskytnutm osobných údajoa súhlasím s ich použitm za účelom renistrácie do aernostného systému.
Spoločnosť iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratslaaa, IČO:51 157 250 ako preaádzkoaateľ Villa
Betula Resort*** bude konať spôsobom, ktoré neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajoa ani iným ašeobecne záaäzným práanym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpoaednú osobu: anka@aillabetula.sk
Príjemcoaia alebo katenórie príjemcoa: iconiX SE, preaádzkoaateľ Villa Betula Resort***
Prenos osobných údajoa do tretej krajiny: nebude
Doba uchoaania osobných údajoa: 1 rok
Práva poskytovateľa osobných údajov:
 Súhlas so spracoaaním osobných údajoa môže Poskytoaateľ kedykoľaek bezplatne odaolať
písomnou formou na adrese: Villa Betula Resort***, Brnice 166, 032 23 Liptoaská Sielnica.
 Poskytoaateľ má práao požadoaať požadoaať od iconiX SE (preaádzka Villa Betula Resort***)
prístup k jeho osobným údajom a práao na ich opraau alebo aymazanie alebo obmedzenie
spracúaania, alebo práao namietať prot spracúaaniu, ako aj práao na prenosnosť údajoa,
 Poskytoaateľ má práao obhajoaať saoje práaa prostredníctaom zodpoaednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnost, dozorného ornánu, na Sloaensku Úradu na ochranu
osobných údajoa a zmysle § 100 zákona č.: 18/20158 Z.z. o ochrane osobných údajoa.

