
Zásady ochrany osobných údajov 

 

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v          

súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane            

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. 

 

Prevádzkovateľ 

ELMEO s. r. o. 

Lipová 1947/7, Žilina 010 01 

IČO: 51 065 967 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 68439/L. 

calendiari@calendiari.com 

www.calendiari.com 

 

ďalej iba “Poskytovateľ“ 

 

 

Dotknutá osoba 

 

Návštevník webových stránok Rezervačného systému Calendiari a fyzická alebo právnická          

osoba, ktorá si vytvorila používateľský účet v rezervačnom systéme Calendiari v zmysle           

definovanom vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej iba “VOP”) 

 

Účel spracovania osobných údajov 
Súbory cookies 

Poskytovateľ môže využívať všetky možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä          

identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník         

webové stránky poskytovateľa. To umožňuje poskytovateľovi zdokonaľovať webové        

stránky a lepšie ich prispôsobiť. 

 

Bližšie informácie o cookies: 

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky            

prehliadača na počítači návštevníka webovej stránky a sú nevyhnutné pre niektoré           

funkcie webových stránok. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových           

prehliadačov.  

 

Upozornenie: 

Niektoré funkcie rezervačného systému Calendiari nemusia fungovať, ak bude funkcia          

prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky, resp. Používateľa        

rezervačného systému vypnutá. 

 

Emailová adresa pri použití kontaktného formulára 

Aby bol Poskytovateľ schopný odpovedať na otázky návštevníkov webstránok Calendiari          

položené prostredníctvom kontaktného formulára, je potrebné uviesť meno a emailovú          

adresu.  Tieto údaje slúžia výhradne na zaslanie odpovede na otázku. 

 

https://calendiari.com/


Údaje potrebné pre zabezpečenie vytvorenia a fungovania používateľského účtu 

Pre vytvorenie používateľského účtu je potrebné zadať meno, priezvisko a emailovú           

adresu. Bez uvedenia týchto údajov nie je možné rezervačný systém Calendiari používať.            

Uvedená emailová adresa bude slúžiť iba na vytvorenie používateľského účtu,          

zabezpečenie prístupu do používateľského účtu a jeho a fungovania a tiež ako prostriedok          

komunikácie na diaľku (zasielanie daňových dokladov) v zmysle VOP.  

 

Uvedenú emailovú adresu Poskytovateľ môže použiť pre nemarketingové či         

administratívne účely - poskytnutie informácií o zásadných zmenách a aktualizáciách         

webových stránok alebo rezervačného systému, alebo na účely zákazníckych služieb. 

 

Pre záväzné objednanie platených služieb rezervačného systému Calendiari je potrebné          

uviesť fakturačné údaje pre vytvorenie účtovných dokladov v zmysle platných právnych          

predpisov Slovenskej republiky. 

 

Použitie osobných údajov na účely marketingu 

Poskytovateľ nespracúva osobné údaje na účely marketingu. 

 

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom 

Za účelom vedenia účtovníctva Poskytovateľ poskytuje fakturačné údaje Používateľov         

platených služieb rezervačného systému Calendiari tretej osobe len v rozsahu potrebnom          

na vytvorenie a správu účtovných dokladov v zmysle platných právnych predpisov         

Slovenskej republiky. 

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľ na účel zabezpečenia ochrany osobných údajov prijal primerané         

technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len “bezpečnostné opatrenia“)         

zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä          

použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov,         

ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť            

informačného systému. 

Osobné údaje spracúvané používateľom v rámci vytvoreného používateľského účtu, ako          

sú napríklad informácie o svojich klientoch alebo lektoroch, nie sú predmetom zásad            

ochrany osobných údajov Poskytovateľa. Za tieto informácie nesie plnú zodpovednosť          

výhradne používateľ. 

  



Obdobie spracovania osobných údajov 

Osobné údaje používateľa zadané pri vytvorení používateľského účtu Poskytovateľ         

spracúvava vyššie uvedeným spôsobom až do odvolania / zrušenia používateľského účtu           

na žiadosť používateľa. Pri zrušení účtu sú všetky osobné informácie súvisiace s            

používateľkým účtom natrvalo z informačného systému zmazané. 

 






