Pravidlá ochrany a zásady práce so spracovaním osobných údajov ( GDPR )
Spoločnosť Dalimarks.r.o. zo sídlom Kuklovská 37, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 50 489 038od 25.5.2018 aktualizuje pravidlá ochrany súkromia aby
ste mohli ľahšie zistiť, aké informácie zhromažďujeme a prečo. Dôvodom týchto
auktualizácií je skutočnosť, že v Európskej únii nadobúda účinnosť všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov ( GDPR ). Podnikli sme kroky na zlepšenie
Kontroly ochrany súkromia a iných ovládacích prvkov, ktoré poskytujeme s cieľom
zabezpečiť vaše dáta a chrániť vaše súkromie.
Nedochádza k žiadnym zmenám vašich aktuálnych nastavení či spôsobu
spracovávania vašich informácii, nakoľko portál Dalimark má od začiatku veľmi
vysoké zabezpečenie vašich osobných údajov, zlepšili sme skôr popis našich
postupov a vysvetlenie vašich možností aktualizácie, spracovania, exportu
a odstránenia vašich dát.
Spoločnosť Dalimarks.r.o.,musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné
údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a
porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných
údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme
zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto
podmienkach a pravidlách, nemusíte naše služby ďalej využívať.
Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných
údajov, alebo praktík našich členov a webových stránok hosťovaných
prostredníctvom našich služieb.
Aké osobné údaje zbierame
Na Dalimark.com ukladáme a spracovávame osobné údaje našich užívateľov.
Rozsah údajov sa líši na základe úlohy užívateľa. Záleží teda na tom, či ste
nakupujúci alebo predávajúci a tak isto či ste registrovaný alebo nie. Stále máte
možnosť sa rozhodnúť, aké údaje nám chcete poskytnúť. Niektoré služby, ktoré
poskytujeme vyžadujú niektoré údaje ktoré sú povinné.
Registrácia a nastavenie účtu
Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov priradený
k vášmu účtu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na portáli
Dalimark. Názov priradený k vášmu účtu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej
aktivite na portáli Dalimark.
V závislosti od toho, ktoré služby sa rozhodnete použiť, ďalšie údaje, ako napríklad
názov obchodu, údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného mena, adresy,
telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť potrebné, aby sme mohli
poskytnúť určitú službu. Tieto údaje nie sú povinné pre registráciu, ale môžu byť
potrebné pre poskytnutie určitých služieb.
Ďalšie osoby môžu vidieť hodnotenia, recenzie a fotografie položiek, ktoré ste
zakúpili alebo predali, údaje o profile, položky, ktoré ste ponúkli na predaj, vaše

stránky a pravidlá obchodu, vaše obľúbené položky a predajcov, nasledovníkov a
zoznamy predaných položiek a počet predaných položiek, komentáre, blogy, kolekcie
a iné údaje, ktoré uverejníte v priestoroch komunity a údaje, ktoré sa rozhodnete
zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto údaje môžete kontrolovať alebo
zmeniť pomocou nastavení účtu, alebo služieb.
Spoločnosť Dalimarks.r.o. môže v niektorých prípadoch žiadať majiteľov obchodov o
viac informácií o obchodoch alebo položkách uvedených v službách tak, aby
zabezpečila dodržiavanie svojich pravidiel a platných právnych predpisov.
Údaje o nečlenoch
Spoločnosť Dalimarks.r.o. môže získať osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu,
adresu IP alebo fotografiu) osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaným členom portálu
Dalimark ("nečlenom") v súvislosti s určitými službami, keď člen odovzdá údaje o
nečlenovi, alebo nečlen používa funkciu “nákup bez registrácie” pri kúpe. Nečlenské
údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb.
Údaje od tretích strán
Niektorí členovia alebo návštevníci sa môžu rozhodnúť pripojiť sa k účtu na portáli
Dalimark, alebo zaregistrovať účet na portáli Dalimark pomocou externej aplikácie
tretej strany, napríklad cezFacebook, Google, Gmail konto a iné. Spoločnosť
Dalimarks.r.o. môže dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií tretích strán.
Pripojenie účtu na portáli Dalimark k aplikáciám alebo službám tretích strán je
voliteľné. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s aplikáciou tretej strany, spoločnosť
Dalimarks.r.o. môže dostať údaje z tejto aplikácie. Tieto údaje môžu byť použité pre
ďalšie poskytovanie služieb.
Komunita
Portál Dalimark je trhom aj komunitou zároveň. Ponúkame preto niekoľko funkcií,
ktoré členom umožňujú pripojiť sa a komunikovať vo verejných priestoroch, ako sú
chaty, komentáre a blogy. Tieto funkcie nemusíte používať, ale ak to urobíte,
používajte dobrý úsudok pri využívaní týchto možností komunikácie, alebo pri
zdieľaní osobných informácií s ostatnými prostredníctvom našich služieb. Majte na
pamäti, že akékoľvek osobné údaje, ktoré odošlete je možné čítať, zhromažďovať
alebo používať inými používateľmi, alebo ich použiť na odosielanie nevyžiadaných
správ.
Spoločnosť Dalimarks.r.o. zvyčajne neodstraňuje obsah z komunitných priestorov a
vaše príspevky môžu zostať verejné aj po zatvorení vášho účtu. Zodpovedáte za
osobné údaje, ktoré ste uverejnili v komunitných priestoroch.

Automatizované zbieranie informácií

Spoločnosť Dalimarks.r.o. automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho
prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako
napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a
údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa
ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z
mobilného zariadenia a môžeme ich skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré o vás
zbierame my alebo naši partneri. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie
podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby
členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach
členov a návštevníkov.

Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov
Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame,
zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v
týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych
základoch.
Tieto právne základy zahŕňajú:
spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach
používania a na poskytnutie služieb;
súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;
spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na
výkon alebo obranu právnych nárokov;
spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov
tretích; strán, ako sú napríklad záujmy návštevníkov, členov alebo partnerov;
sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;
spracovanie potrebné vo verejnom záujme;
spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.
Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov,
fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane
nástrojov spoločnosti Facebook a Google, na kontaktovanie členov alebo
zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo. Môžeme
zhromažďovať údaje o druhoch výrobkov, ktoré vás zaujímajú z vášho prehliadania a
nákupného správania na stránkach a navrhovať odporúčania pre ďalšie nákupy.
Hlavnou súčasťou našich služieb je oprávnený záujem prispôsobiť obsah služieb tak,
aby sme vám pomohli objaviť relevantné položky a odporúčané nákupy. V rámci toho
môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi ako Facebook alebo Google.

Nákup a predaj tovarov a služieb

Ako súčasť procesu nákupu a predaja spoločnosť Dalimarks.r.o. uľahčuje zdieľanie
údajov medzi dvomi užívateľmi zapojenými do transakcie, ako napríklad dodacia
adresa, telefonický kontakt, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj
alebo nákup na portáli Dalimark, inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali
vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré
poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok
používania.
Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte
obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu s
portálom Dalimark. Spoločnosť Dalimarks.r.o. neudeľuje licenciu na používanie
informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez
výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena alebo užívateľa do vášho emailu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.
E mailová komunikácia a podpora
Spoločnosť Dalimarks.r.o. vám môže posielať nekomerčné e-maily alebo správy, ak
sú nevyhnutné pre členov a používateľov služby “nákup bez registrácie”. Príklady
správ súvisiacich so službou zahŕňajú potvrdenie e-mailovej adresy / uvítací e-mail
pri registrácii účtu, informácie o transakciách, vašom účte, bezpečnosti, zmene
produktov, dostupnosti služieb, zmene kľúčových funkcií, prenos konverzácií so
zákazníkmi a korešpondenciu s podporným tímom spoločnosti. Tieto správy sa
primárne doručujú prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení a
každý člen je povinný udržiavať platnú e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.
Spoločnosť Dalimarks.r.o. vás tiež môže kontaktovať telefonicky, SMS správou alebo
fyzickou poštu, aby poskytla užívateľskú podporu alebo za účelom súvisiacim s
transakciami.
Marketingová komunikácia
V prípade, že nám pri registrácii udelíte súhlas s doručovaním marketingových emailov a správ, budeme vaše osobné údaje ( e-mailovú adresu ) využívať na
zasielanie noviniek o výrobkoch, tovaroch, službách, akčných cenách a novinkách na
portáli Dalimark. Z marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť
prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou marketingových e-mailov
alebo správ, alebo prostredníctvom nastavenia vo svojom účte, poprípade odoslaním
žiadosti na e-mailovú adresu: info@dalimark.com.
Sprístupnenie a uchovávanie informácií
Spoločnosť Dalimarks.r.o. môže uchovávať alebo poskytovať vaše osobné údaje
tretej strane za nasledujúcich podmienok:
v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných
požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva;
ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane
inkasovania dlhu;
v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku;

alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie
zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate,
podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok
používania.
Ak spoločnosť Dalimarks.r.o. obdrží zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje
člena v jednej z okolností opísaných v predchádzajúcom odseku, môže zverejniť
osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu,
telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.
Tretie strany a naši spracovatelia osobných údajov.
Spoločnosť Dalimarks.r.o. musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami
(napríklad spracovateľmi platieb, alebo poskytovateľmi zabezpečenia), aby pomohli
prevádzkovať, poskytovať a predávať služby. Tieto tretie strany majú len obmedzený
prístup k vašim údajom, môžu použiť vaše údaje iba na to, aby tieto úlohy vykonávali
v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.
Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad,
keď načítavate stránku na portáli Dalimark, ktorá má sociálny doplnok tretej strany,
napríklad tlačidlo "Páči sa mi", načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto
lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany
osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné
technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné
účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné
zariadenie pri každom použití služieb.
Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude
spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo
ich služieb. Aj keď spoločnosť Dalimarks.r.o. vyberá a spravuje tieto technológie
tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie
tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.
Spoločnosť Daimarks.r.o. nekontroluje zásady ochrany osobných údajov tretích
strán, vrátane iných členov, ktorí predávajú, alebo inak využívajú služby. Spoločnosť
Dalimarks.r.o. nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo
zabezpečenie predajcov. Predávajúci na portáli Dalimark sú nezávislými
prevádzkovateľmi, čo znamená, že sú zodpovední za dodržiavanie svojich vlastných
podmienok týkajúcich sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré získajú v súvislosti
s portálom Dalimark.

Čo sú to Cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho
mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa
ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky,
z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri
nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú
uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám
môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení
pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje
prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú
vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo
vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo
dokým ich ručne nevymažete.
Prečo Dalimark používa cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame
vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google
či Facebook.
Základné a prevádzkové cookiesDalimark
Tieto súbory využíva Dalimark na zapamätanie si prihlásenia do Dalimark.com, aby
ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom
otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho
konta na Dalimark, nebudete môcť napríklad hodnotiť predávajúceho a ani iný
obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky
nebude možné.
Reklamné cookies
Naša stránkaje aj financovaná z príjmov z reklám zobrazovaných na našich
stránkach. Na zobrazovanie reklám využívame služby tretích strán ako napríklad
systém Google AdSense, ktorý využíva reklamné súbory cookies na presnejšie
cielenie reklám. Vďaka tomuto inzerenti na stránke Dalimark.com a ďalších
stránkach internetu vedia lepšie zacieliť svoju reklamu. Používateľovi sa tak môže
zobraziť lepšie cielená reklama.
Cookies tretích strán
V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby
napr. sociálne siete. Portál Dalimark využíva vo svojich stránkach služby tretích
strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics či
GemiusTraffic, alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych
sietiach ako napr. na Facebook, Instagram, Pinterest a Google+. Dalimark pre
využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu
vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto
stránok tretích strán. Spoločnosť Dalimarks.r.o., ako prevádzkovateľ stránky
Dalimark.com nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak
máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte
príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá
používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a
v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení
máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie
nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické
akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho
internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet,
telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení
zvlášť podľa svojich preferencií.
Dalimark rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači.
Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť webovej stránkyDalimark
a rovnomennej aplikácie.

Práva používateľov

Vieme, že členovia našej komunity si cenia kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi,
preto spoločnosť Dalimarks.r.o. dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých
údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým vás budeme kontaktovať.
Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje alebo získať kópiu
vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť
prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti Dalimarks.r.o.
Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov. Môžete napríklad
stiahnuť svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov pomocou odkazu na
zrušenie odberu v takejto komunikácii alebo zmenou v nastaveniach účtu.
Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:
prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných
údajov, ktoré ste poskytli spoločnostiDalimarks.r.o. prostredníctvom vašich
nastavení);
korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých
prípadoch prostredníctvom nastavení);
vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov
spoločnosťou Dalimarks.r.o. s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.
Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov
kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-

mailu na adresu info@dalimark.com s požiadavkou na odstránenie vašich osobných
údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás
vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o
daniach / príjmoch). Zachovávame logovacie súbory na interné účely analýzy. Tieto
protokolové súbory sú zvyčajne uchovávané na krátke časové obdobie s výnimkou
prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu Dalimark s cieľom zlepšiť
funkčnosť portálu Dalimark, alebo sme ich právne povinní uchovávať dlhšie. Pokiaľ
budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude
potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.
Upozorňujeme, že zatvorenie účtu nemusí uvoľniť vašu e-mailovú adresu,
používateľské meno alebo názov obchodu na opätovné použitie v novom účte. Na
požiadanie tiež poskytne spoločnosť Dalimarks.r.o. údaje o tom, či vlastníme niektoré
z vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom
rámci.

Povinnosti pri predaji
Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje,
napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi.
Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú
adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych
predpisov nezávislým prevádzkovateľom.
Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo
spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri
používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré
upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu
vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré
musia byť dostupné pre používateľov portálu Dalimark s ktorými spolupracujete a
ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému
nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a
http://gdprandyou.ie.
Ako prevádzkovateľ, môžete mať povinnosť podľa príslušných zákonov o ochrane
údajov a súkromia vyhovieť požiadavkám na prístup k údajom, prenosnosť, opravu,
vymazanie a námietky voči spracovaniu. Ak zverejníte osobné údaje bez riadneho
súhlasu kupujúceho, zodpovedáte za toto neoprávnené zverejnenie. Osobné údaje
získané využívaním služieb nesmiete používať na nevyžiadané komerčné správy
alebo neautorizované transakcie. Bez súhlasu kupujúceho nesmiete do svojho emailového alebo fyzického zoznamu adries pridať žiadneho člena portálu Dalimark,
alebo používať identitu kupujúceho na účely marketingu.
Ak ste vy a spoločnosť Dalimarks.r.o. uznaní za spoločného prevádzkovateľa
osobných údajov a ak je spoločnosť Dalimarks.r.o. žalovaná, pokutovaná alebo inak
musí znášať výdavky z dôvodu niečoho, čo ste urobili ako spoločný prevádzkovateľ
osobných údajov kupujúceho, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť
Dalimarks.r.o. v plnej výške nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vašim spracovaním
osobných údajov.

Bezpečnosť
Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy
na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí.
Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným
prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa
po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich
osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese info@dalimark.com.
Spoločnosť Dalimarks.r.o. šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL
(securesocketlayertechnology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo
spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme
chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.
V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť
Dalimarks.r.o. bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a
dotknutým subjektom.
Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme kedykoľvek meniť alebo aktualizovať. Ak sa budeme
domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien
prostredníctvom portálu Dalimark, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.
Záverečné ustanovenie
Dokument v tejto verzii bol vytvorený dňa 7.5.2017, dátum poslednej revízie je
22.5.2017 a týmto dňom naberá platnosť.

