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Spoločnosť Rojas-Z rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej
webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia
potrebné na bezpečné uchovanie všetkych vašich osobnych údajov, ktoré nám sprostredkujete.
Tieto Zásady ochrany osobnych údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou
Rojas-Z, 976 44 Myto pod Ďumbierom, ICO: 43279732, pri využívaní siete Internet a inej
alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Spoločnosť Rojas-Z je zodpovedná
za spracovanie vašich osobnych údajov v súlade s právnymi predpismi platnymi pre Slovenskú
republiku. Vyrazy „my“, „nami“, „naše“ „Rojas-Z“ a použité na tejto stránke sa vzťahujú na
spoločnosť Rojas-Z a sesterské spoločnosti podľa kontextu. „Vy“ sa vzťahuje na osobu
pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku. Rojas-Z zhromažďujeme len tie osobné
údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich
služieb vám.
Prevádzkovateľ zhromažďuje len údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobnych údajov t.j. „predmetom spracúvania sú vylučne titul, meno, priezvisko a adresa
dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené
vyhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie tychto
údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže
poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktory má rovnaky predmet činnosti vyhradne na účely
priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku podľa § 28 ods. 3. písm. c)
Zákona č. 122/2013 o ochrane osobnych údajov. Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu,
meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás
do našich súťaží alebo prieskumov, alebo vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti
Rojas-Z, 976 44 Myto pod Ďumbierom, (Penzión Rojas a partnerské prevádzky), ktoré vás
zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že Rojas-Z prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie
ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:
1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobnych
údajov.
2. Prístup k vašim osobnym údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú
ďalej poskytované len v intenciách zákona.
3. Všetci oprávneny zamestnanci našej spoločnosti, ktory má prístup k vašim osobnym
údajom, musí dodržiavať Zásady ochrany osobnych údajov Rojas-Z
4. Na zaručenie ochrany vašich osobnych údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT
prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobnych údajov, ktoré
získava a spracováva.

