Používanie Cookies na našej webstránke a podmienky
pre spracovanie osobných údajov
Cookies
Prevádzkovateľom webových stránok na doméne bigmedia.sk je spoločnosť BigMedia, spol. s r.o. so
sídlom spoločnosti: Ivanská cesta 2D, BA 821 04., IČO: 43 999 999, IČ DPH: SK2022543963, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50758/B (ďalej len
„Prevádzkovateľ “). Na našich webových stránkach používame cookies na zlepšenie funkcionality .
Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením
prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie
cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.
Čo sú to cookies?
Názov Cookie – sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve obľúbenú sušienku
na vytvorenie príjemnejšej atmosféry.
Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri
návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve,
napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo
formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.
Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa
jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok pre spracovanie osobných údajov.
Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže
byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude
oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo
podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.
Typy cookies
Cookies prvých strán
Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.
Cookies tretích strán
Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Niektoré
naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a podobne,
ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom.

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics,
Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože
ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Gemius SA
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Strossle
Pravidlá používania cookies Adform
Session cookies
Sú uložené vaším prehliadačom iba do doby, než opustíte webovú stránku. Po zavretí prehliadača, sú
vymazané z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.
Perzistentné cookies
Zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po zavretí prehliadača. Takéto cookies nám pomáhajú si
pamätať vaše preferencie pri vašej ďalšej návšteve.
Nevyhnutne nutné cookies
Slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazenie webových stránok. Tieto cookies o vás
nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste
sa na internete pohybovali.
Prevádzkové cookie
Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie
jej funkčnosti a vzhľadu.
Funkčné cookies
Slúžia nám na pamätanie si vašich nastavení, s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej
návšteve.
Reklamné cookies
Reklamné súbory cookies slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy na základe vášho správania. Tieto
súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, iba preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa
vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia, zablokovať
všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na
vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý

používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači,
ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie
niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://www.apple.com
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na
účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.
Ako nás môžete kontaktovať?
Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:
Email:

gdpr@bigmedia.sk
BigMedia, spol. s r.o. so sídlom spoločnosti: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava

Podmienky pre spracovanie osobných údajov
1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby,
je spoločnosť BigMedia, spol. s r.o. so sídlom spoločnosti: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO:
43 999 999, IČ DPH: SK2022543963, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 50758/B (ďalej len „Prevádzkovateľ “).
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len
„zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z.
riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
1. V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ
spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
2. Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov a vybavovania nedostatkov osobné údaje
dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby, a
to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je
potrebné na dosiahnutie uvedeného.
3. V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa oznámi
Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované
v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom
posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

3. Doba uchovania osobných údajov:
Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených
v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po
dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané
do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje
spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu
pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné
údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania
námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď
jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ
sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:
1. dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné
technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti
našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),

2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných
Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb
Prevádzkovateľa,
3. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a
audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb
Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:
1.

(Právo na prístup k osobným údajom) dotknutá osoba má právo vyžadovať od

Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej
osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných
údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
2. dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel
spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
3. V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu
dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré
poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom
formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a
pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva iných osôb.
4. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú
predmetom spracúvania ak:
1. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
2. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho
titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na
spracovanie osobných údajov alebo
4. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali
alebo
5. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie
osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
6. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
7. uplatnenie práva na informácie,

8. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
9. uplatnenie právneho nároku
10. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78
ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
0. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
2. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania
osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak
sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu,
v akom súvisí s priamym marketingom.
7.

Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na

podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
8. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá
osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho
odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese

gdpr@bigmedia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je: BigMedia, spol. s r.o. so
sídlom spoločnosti: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Bratislava, 24.05.2018

BigMedia, spol. s r.o.

