Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH a ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov je pre nás – spoločnosť Gigaset Communications GmbH,
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (ďalej len „Gigaset“) – nesmierne dôležitá. Preto naše
činnosti vykonávame v súlade s platnými právnymi predpismi vzhľadom na ochranu
a bezpečnosť osobných údajov. Tieto zásady objasňujú údaje, ktoré zhromažďujeme,
a podávajú tiež informácie o tom, ako s týmito údajmi zaobchádzame a komu ich
poskytujeme k dispozícii (ak je relevantné).
Osobné údaje
Aby sme vám mohli poskytovať službu bezplatného softvéru Gigaset QuickSync, niektoré
osobné údaje sa ukladajú na našich serveroch. Bez poskytnutia niektorých údajov nemôže
fungovať služba aktualizovania. Počas využívania sotvéru Gigaset QuickSync ukladáme
prístupové údaje v súbore denníka servera, ako je napr. názov odoslaného súboru, dátum
a čas pripojenia, množstvo prenášaných údajov a kontaktovaných poskytovateľov, typ vášho
prehliadača, nastavenia prehliadača, použitý operačný systém a stav prístupu (prenos
súborov, súbor sa nenašiel atď.) a vaša adresa IP. Tieto údaje sa spracovávajú výhradne na
zabezpečenie bezproblémovej prevádzky dátového pripojenia a neumožňujú nám
vyvodzovať závery o vašej osobe. Prostredníctvom nášho softvéru Gigaset QuickSync
nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ako sú mená, adresy, telefónne čísla a e‐mailové
adresy, pokiaľ nenastane niektorá z nasledujúcich situácií:
– ak sú tieto údaje nevyhnutné na uzatvorenie a trvanie zmluvného vzťahu,
– ak nám takéto údaje poskytnete dobrovoľne (napr. prostredníctvom registrácie, otvorenia
používateľského účtu alebo odpovedania na prieskum,
– ak to umožňujú príslušné právne predpisy o ochrane vašich osobných údajov.
Okrem prevádzkovateľov technického dátového pripojenia (napr. poskytovateľ,
prevádzkovateľ bezdrôtového pripojenia) nemá žiadna tretia strana prístup k vašim osobným
údajom mimo spoločností Gigaset. Inak sa vaše osobné údaje odhalia tretím stranám iba
v prípade, ak je to nevyhnutné urobiť na účely spracovávania zmlúv alebo fakturácie a
zároveň ste udelili súhlas na sprístupnenie týchto údajov.
Vaše údaje sa uchovávajú v spoločnosti Gigaset, pokiaľ je to nevyhnutné na realizáciu
služieb, o ktoré ste požiadali.
Účel
Na prevádzku programu QuickSync zvyčajne používame osobné údaje na vytvorenie spojenia
medzi vaším zariadením a našimi servermi. To umožňuje prenos údajov na aktualizácie
softvéru.
Okrem toho si vyhradzujeme právo na uloženie vašej adresy IP do celkových zoznamov a jej
používanie na naše vlastné reklamné účely, napr. na odosielanie zaujímavých ponúk
a informácií o našich produktoch prostredníctvom správ Quick Sync‐message. Proti

uchovávaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek vzniesť námietku
odoslaním správy na nižšie uvedenú kontaktnú adresu.
Zamýšľané použitie
Spoločnosť Gigaset bude zhromažďovať, spracovávať a používať osobné údaje, ktoré nám
sprístupnite na internete, výhradne na účely, ktoré vám boli oznámené, pokiaľ nie je
zhromažďovanie, spracúvanie alebo používanie týchto údajov nevyhnutné v nasledujúcich
prípadoch:
 Na ďalší účel, ktorý je priamo spojený s pôvodným účelom, na ktorý sú osobné údaje
zhromažďovane.
 Na prípravu, dojednávanie a plnenie zmluvy s vami.
 V dôsledku právneho záväzku voči orgánom alebo právnym subjektom alebo
úradného pokynu od orgánov alebo právnych subjektov.
 Na odôvodnenie alebo ochranu právnych nárokov alebo na obranu našej spoločnosti
proti sťažnostiam.
 Na zabránenie zneužitiu alebo iným nezákonným činnostiam, ako sú napr. úmyselné
útoky na informačné systémy, a na zaručenie bezpečnosti údajov.
Rešpektovanie práv
Spoločnosť Gigaset rešpektuje práva svojich zákazníkov týkajúce sa spracovávania osobných
údajov. Toto rešpektovanie práv zahŕňa zákonné právo na informácie, opravu nesprávnych
osobných údajov a odstránenie osobných údajov (pokiaľ to nie je v konflikte s právnymi
predpismi alebo oprávnenými záujmami).
Bezpečnosť
Spoločnosť Gigaset vykonáva technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných
údajov proti neúmyselnému alebo nezákonnému vymazaniu alebo úprave týchto údajov
a proti ich strate, neoprávnenému preposielaniu ďalej alebo neoprávnenému prístupu k nim.
Otázky a komentáre
Spoločnosť Gigaset bude reagovať na všetky náležité žiadosti zákazníka o prezretie si
spracovávaných údajov, a kde to bude relevantné, aj na žiadosti o opravu, doplnenie alebo
odstránenie osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto
zásad ochrany osobných údajov (napríklad vzhľadom na prezretie si alebo aktualizáciu
osobných údajov), kliknutím na nižšie uvedenú adresu kontaktujte našu poverenú osobu pre
ochranu osobných údajov (data‐protection@gigaset.com). Naše zásady ochrany osobných
údajov budeme priebežne upravovať podľa ďalšieho vývoja týkajúceho sa internetu. Tieto
zmeny budeme včas zverejňovať na tejto webovej stránke. Preto ak chcete byť vždy
oboznámení s aktuálnou verziou zásad ochrany osobných údajov, mali by ste pravidelne
navštevovať túto webovú stránku.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmenu týchto zásad osobných údajov v súlade
s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Aktuálna verzia je z mája 2018.

