Aké údaje zbierame a prečo
Formuláre na našich stránkach
Vyplnením formulárov nám poskytujete vaše meno, e-mail, prípadne telefónne
číslo. Údaj potrebujeme, aby sme vás vedeli kontaktovať, odpovedať na všetky
vaše otázky.

Ako dlho uchovávame vaše údaje
Vyplnené formuláre – na nevyhnutnú dobu.

Kto spracováva vaše údaje
https://archeus.club/
Matej Csutora 0902971783
ARCHEUS, spol. s r.o.

Hlavná 52
931 01 Šamorín
IČO: 36 68 7154
DIČ: SK 202259261
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2505 2360

Google
Spoločnosť Google ako prevádzkovateľ aplikácií Analytics a Ads.
Viac informácií.

Súbory cookie
Google Analytics
Zbiera údaje o vašom pohybe a interakciách na webovej stránke, zariadenie, ktoré
ste použili a jeho operačný systém, vašu geografickú lokalitu, IP adresu a pod.
Účelom je štatistika pre vylepšovanie webu.

Google Ads
• Zbiera údaje o vašich interakciách na stránke.
• Účelom je poskytovanie cielenej reklamy.
Viac informácií.

Facebook
Spoločnosť Facebook, Inc. využíva súbory cookies na obsluhu like a share
tlačidiel, tak aby mohol návštevník webovej stránky rýchlejšie a pohodlnejšie
zdieľať informácie zobrazené na Vašej webovej stránke. (napr. články, produkty,
portfólio a pod.) Pre viac informácií o súboroch cookies využívané spoločnosťou
Facebook, Inc. kliknite sem: https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/

Kontaktný formulár
Zbiera meno, e-mail a tel. č.
Účelom je kontaktovanie zákazníka a vytvorenie cenovej ponuky.

Odmietnutie používania súborov
cookie
Používanie súborov cookie si viete nastaviť pomocou vášho internetového
prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v
úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou nastavení webového
prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie
môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach.
Chrome
Safari

Na čo máte právo
•
•
•

Zistiť, aké údaje získavame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a
kto k nim má prístup.
Požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov.
Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na koho sa môžete obrátiť
https://archeus.club/
Matej Csutora 0902971783
ARCHEUS, spol. s r.o.

Hlavná 52
931 01 Šamorín
IČO: 36 68 7154
DIČ: SK 202259261
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2505 2360
archeus.club@gmail.com
+421 902 971 783

