Politika ochrany osobných údajov zing.sk
1.

Všeobecné informácie.
1. Poskytovateľ služby zing.sk je spoločnosť Zing s.r.o. so sídlom v Krakove na ulici
Kocmyrzowska 13A.
2. Služba poskytuje funkcie na získanie a správanie používateľov nasledovne:
a) Dobrovoľné informácie o formulároch
b) Nahrávaním súborov cookie koncovými zariadeniami
c) Zberom denníkov servera www hostiteľského operátora pracujúceho pod
adresou www.ogicom.pl

2.

Informácie vo formulároch.
1. Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom.
2. Služba môže písať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, adresa IP).
3. Údaje vo formulári nie sú zdieľané s tretími stranami inými ako s povolením
používateľa.
4. Údaje podané vo formulári môžu stanoviť kolekciu potencionálnych klientov,
registrovaných Operátorom Servisu v registri, ktorý je vedený Generálnym Úradník
pre ochranu osobných údajov.
5. Údaje podané vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie
konkrétneho formulára, napr .: za účelom vykonania procesu obsluhy servisného
hlásenia alebo obchodný kontakt.
6. Údaje podané vo formulároch môžu byť odovzdané strane, ktoré technicky realizuje
niektoré služby - týka sa to najmä odovzdávanie informácií o majiteľovi
registrovanej domény ďalším stranám, ktoré sú operátormi internetových domén,
platobnými servisy alebo tiež iným stranám, s ktorými Operátor servisu v tomto
ohľade spolupracuje.

3.

Informácie o súboroch cookies.
1. Služba používa cookies.
2. Súbory Coockies poskytujú informačné dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené
v termináli užívateľa služby a sú určené na používanie webových stránok služby.
Súbory cookie obyčajne obsahujú názov webovej stránky,
čas ich uloženia na termináli a jedinečné číslo.
3. Subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie do terminálového zariadenia terminálu
služby a má k nemu prístup, je prevádzkovateľom služby.
4. Cookies sa používajú na nasledujúce účely:
a) Vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, ako používatelia služby

používať webové stránky na zlepšenie ich štruktúry a obsahu.

b) Udržiavanie relácie používateľskej služby (po prihlásení), ktorú používateľ
nepotrebuje
na každom podriadenom mieste služby znova zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo;
c) definovanie profilu používateľa na zobrazenie zodpovedajúceho profilu
materiály v reklamných sieťach, najmä Google
5. V službe sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: "session cookies" a "persistent
cookies". "Súvisiace" cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v terminálovom
zariadení používateľa až do okamihu odhlásenia, opustenia webových stránok alebo
vypínania programu (internetový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa uchovávajú v
termináli používateľa na zadaný čas
v parametroch cookie alebo dovtedy, kým ho používateľ sám nevymaže.
6. Program prehliadania internetu (Internetový prehliadač) zvyčajne povoľuje ukladanie
súborov cookie do zariadenia koncového používateľa. Používatelia služieb môžu zmeniť
nastavenia v tejto oblasti. Internetový prehliadač umožňuje vymazať súbory cookie. Je
tiež možné automaticky blokovať cookies.
Podrobné informácie o tejto téme zahŕňajú pomoc alebo dokumentáciu pre váš webový
prehliadač.
7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré funkcie
dostupné na webovej lokalite služby.
8. Cookies umiestnené v servisných koncových zariadeniach môžu používať aj inzerenti a
partneri, ktorí spolupracujú s prevádzkovateľom služieb.
9. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto podnikov,
aby ste sa dozvedeli viac o pravidlách používania súborov cookie používaných v
štatistikách:
Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics
10. Cookies môžu používať reklamné siete, najmä Google, na zobrazovanie reklám
prispôsobených spôsobu, akým používa službu.
Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo dĺžke
pobytu na tejto stránke.
11. V oblasti informácií o preferenciách používateľov získaných v Reklamnej sieti
Google môže používateľ zobraziť a upraviť informácie o súboroch cookie pomocou
nástroja https://www.google.com/ads/preferences/ 12. Ak užívateľ neprijíma súbory
cookie, zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie
potrebných na autentifikáciu, zabezpečenie, procesy preferencií používateľov môže
byť ťažšie a v extrémnych prípadoch môže zabrániť používaniu www stránok.
4.

Logy servera.

1. Informácie o správaní sa niektorých používateľov sa zaznamenávajú na vrstve servera.
ieto údaje sa používajú iba na účely servisu služby a na zabezpečenie najefektívnejšej
prevádzky poskytovaných webhostingových služieb.

2. Zobrazené zdroje sú identifikované podľa adries URL. Okrem toho môže skladovanie
podliehať:
a) čas zadánia žiadosti,
b) čas vyslána odozvy,
c) názov klientskej stanice - HTTP autentifikácia,
d) informácie o chybách, ku ktorým došlo počas vykonávania transakcie HTTP,
e) webová adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz
odkazovať) - ak
používateľ vstúpil na stránku služby prostredníctvom odkazu,
f) informácie o prehliadači používateľa,
g) informácie o adrese IP.
3. Vyššie uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi divákmi.
4. yššie uvedené údaje sa používajú iba na administratívne účely servera.
5. Zdieľanie údajov.
1. Údaje sa môžu zdieľať s externými stranami iba v rámci zákonom povolených
hraníc.
2. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa delia len so súhlasom tejto osoby. 3.
Od prevádzkovateľa sa môže vyžadovať, aby udelil zhromažďovanú informačnú službu
príslušným orgánom na základe právnych požiadaviek v rozsahu, v akom vyplývajú z
p
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.

