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Bezpečnosť a ochrana osobných údajov  
Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.  
Spoločnosť klubkaprarov.sk, prevádzkovateľ webovej stránky klubkaprarov.sk, prehlasuje, že 
všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so 
zákonom č122/2013Z.z. 


Aké údaje zhromažďujeme?  
Pre realizáciu registrácie do webového portálu klubkaprarov.sk od Vás potrebujeme poznať meno, 
resp. prezývku a mailový kontakt. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom 
regitrácie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že 
1. vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje 

odošlete;

2. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery ta-
kéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Startitup ne-
môže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká re-
gistráciou užívateľského konta.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov 
a klubkaprarov.sk sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. 
klubkaprarov.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli 
vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu 
klubkaprarov.sk môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide pre-
dovšetkým o nasledujúce údaje:

a.          informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať 
všeobecné informácie o Vašom zariadení;

b.          dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú 
kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, 
ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach 
strávite a iné);

c.          údaje o Vašom používaní Portálu;

d.          informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie 
užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzko-
vateľov sociálnych sietí;
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e.          informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí odkazu a aj informácie 
o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);

f.           informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími 
stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyš-
šie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente, kedy ich priradíme ku konkrétnej 
identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu 
s prihláseným užívateľským kontom.

Bezpečnosť 
1.         Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými 
technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prí-
stupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové ad-
ministratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osob-
ných údajov.

2.         Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez ve-
rejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.



