Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
TopAktivity s.r.o., so sídlom: Drobného 6, 831 04 Bratislava, IČO: 51 487 276, DIČ: 21 207 289 62, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 112920/B.
Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
1. Kontaktné údaje klienta
- e-mailová adresa,
- telefónne číslo,
- meno a priezvisko,
slúžia na identifikáciu klienta. Pri kontaktovaní poskytovateľa pomocou rezervačného emailu, alebo rezervačného
systému sa kontaktné údaje klienta zasielajú poskytovateľovi služieb, aby mal tento možnosť používateľa jednoznačne
identifikovať pri rezervovaní miesta, alebo v prípade potreby osobu, ktorá si aktivitu rezervovala kontaktovať. Zároveň
dáva používateľ poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ ďalej spracováva osobné údaje najmä za účelom:
- rozosielania marketingových materiálov v súvislosti s činnosťou portálu a poskytovateľov,
- plnenia právnych povinností v súvislosti s účtovníctvom a daňovým systémom
3.
Kontaktné údaje poskytovateľov služieb sú zverejnené na mikrostránke poskytovteľa za účelom propagácie
poskytovateľa a na to, aby mohol Používateľ Poskytovateľa kontaktovať.
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Poskytovateľ
- Názov spoločnosti
- Meno a priezvisko Kontaktnej osoby spoločnosti
- E-mailová adresa spoločnosti
- Telefónne číslo spoločnosti
- Adresa webového sídla spoločnosti (www)
- Adresa spoločnosti
- Meno a priezvisko členov tímu spoločnosti
- Fotografia členov tímu spoločnosti, iné fotografie.
Klient
- Emailová adresa
- Meno a priezvisko
- Telefónne číslo
Používateľ
- Cookies
Právny základ spracovania osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä:
- súhlas používateľa, teda súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov,
- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
- spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
oprávnený záujem spoločnosti.

Spoločnosť prevádzkovateľa spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a) účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje
priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje
len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných
povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.
b) Spoločnosť prevádzkovateľa ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných
údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný
zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno
poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov,
ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako
zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje
boli už zákonne zverejnené,
e) spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany pre tieto účely:
- ochrana bezpečnosti a majetku spoločnosti
- zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje používateľa (okrem údajov potrebných pre daňové účely) sa bezodkladne vymažú zo systémov, hneď potom
ako klient zruší svoje konto, a pominie účel, na ktorý sme dané údaje získali. Údaje potrebné pre daňové účely sa
uchovávajú po dobu minimálne 10 rokov. Anonymizované údaje, teda také údaje, ktoré nebude možné spojiť s danou
osobou sa môžu spracovávať na rozvoj aktivít prevádzkovateľa aj dlhšiu dobu.
Dotknutými osobami sú najmä: Používateľ, poskytovateľ a klient.
Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ môže poskytovať vaše osobné údaje príjemcom, ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v
oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
Práva
dotknutej
osoby
a) Právo na prístup k údajom
v prípade ak poskytovateľ spracováva osobné údaje, ma dotknutá osoba právo získať o tejto skutočnosti potvrdenie, zároveň
má právo získať ďalšie informácie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.
b) Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú.
c) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali.

d) Právo namietať
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú u prevádzkovateľa.

Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti TopAktivity s.r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť
zašlite na e-mailovú adresu: info@topaktivity.sk.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný
orgán.
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky www.topaktivity.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé
dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách
(ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality
alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám
záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im
znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory
cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

