
 

Informácia o používaní webovej stránky a ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ  údajov: DONOVALLEY s.r.o. so sídlom na Skuteckého 17, 974 01  Banská Bystrica, 

IČO: 46 269 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 

č. 20551/S.  

Kontakt: info@donovalley.sk 
 
Poskytovateľom tejto webovej stránky (ďalej len „stránka“) www.donovalley.sk, je DONOVALLEY 

s.r.o. Táto informácia o používaní stránky a ochrana osobných údajov (ďalej len „informácia“) 

vysvetľuje, akým spôsobom chránime Vaše údaje ako návštevníkov stránky (tak ako je definovaná 

nižšie).  

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov 

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Vaše osobné 

údaje však môžu byť zhromažďované, ak dobrovoľne poskytnete súhlas so spracovaním osobných 

údajov pre určitý účel (napr. výberové konanie), s tým, že tento súhlas bude vyžiadaný našou 

spoločnosťou prostredníctvom systému, resp. aplikácie stránky v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú 

zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o 

zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov. Táto stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne 

osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje). 

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových 
prezenčných signáloch (web beacons) 

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log 

information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej 

webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto stránky a uľahčenia pokročilej navigácie 

môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory 

uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto 

webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo 

sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani 

neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným 

údajom o cookies pre účelu funkčnosti tejto stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory 

cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Informácii 

o používaní súborov cookies a ochrana osobných údajov. 

Tlačidlá sociálnych sietí 

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo 

ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované 

tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane našej stránky.  

mailto:info@donovalley.sk
http://www.donovalley.sk/
https://donovalley.sk/wp-content/uploads/Informacia-o-pouzivani-cookies-a-OOU.pdf
https://donovalley.sk/wp-content/uploads/Informacia-o-pouzivani-cookies-a-OOU.pdf


Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem 

sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len 

základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov Vás, ako našich klientov. 

Máme iba administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily. 

Máme za to, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne 

spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí, a že nad týmto spracúvaním, ďalším 

poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, 

ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu 

a nenesieme žiadnu zodpovednosť.  

 

Externé webové služby 

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo 

videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí, nie 

sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, 

ako využívate obsahu vložený na naše stránky. 

 
Zabezpečenie informácií 

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných 

zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, 

zmene alebo zničeniu. 

 

Aktualizácia podmienok ochrany osobných údajov 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a meniť v akomkoľvek rozsahu vzhľadom 

na to, že sa tieto podmienky môžu meniť, príp. už nemusia byť aktuálne. V prípade podstatnej zmeny 

Vás budeme informovať oznámením na našom webovom sídle www.donovalley.sk. 

V prípade, ak teda dôjde k zmene alebo doplnenia tejto Informácie, zmení sa aj dátum poslednej 

revízie uvedený v závere tohto dokumentu, pričom takto upravené podmienky alebo doplnená 

Informácia budú vo vzťahu k Vám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať 

Informáciu, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom našu stránku používame. 

Ochrana osobných údajov detí 

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. 

Táto stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je 

cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov. 
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