Vyhlásenie o ochrane súkromia
Virtue.sk alebo "Spoločnosť" sa zaväzuje chrániť súkromie vašich informácií.Toto vyhlásenie
o ochrane osobných údajov popisuje informácie o praktikách spoločnosti Virtue.sk
1. Zahrnuté webové stránky
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na informácie o webových stránkach,
ktoré odkazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.Virtue.sk (ďalej
len "webové stránky spoločnosti Virtue.sk").
Žiadosti môžu odoslať spoločnosti Virtue.sk a tretie strany. Keď sú aplikácie odosielané
spoločnosťou Virtue.sk , uplatňuje sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Keď sú
aplikácie odosielané tretími stranami, uplatňuje sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov
tretej strany a toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa ne nevzťahuje.
Webové stránky spoločnosti Virtue.sk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky.
Spoločnosť Virtue.sk nie je zodpovedná za praktické informácie alebo za obsah týchto iných
webových stránok. Spoločnosť vás vyzýva, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných
údajov iných webových stránok, aby ste pochopili vaše informačné postupy.
2. Osobné informácie
Zozbierané služby Virtue.sk ponúkajú množstvo služieb, ktoré sú spoločne označované ako
"služba". Virtue.sk zhromažďuje informácie od jednotlivcov, ktorí navštevujú webové
stránky spoločnosti ("návštevníci") a jednotlivci, ktorí sa zaregistrujú na používanie služby
("zákazníci").
Pri vyjadrovaní záujmu o získanie dodatočných informácií o službe alebo o registrácii na
používanie vašej služby spoločnosť Virtue.sk vyžaduje, aby ste spoločnosti poskytli
kontaktné informácie, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mailová
adresa ("Požadované kontaktné informácie "). Virtue.sk vás môže tiež požiadať, aby ste
poskytli dodatočné informácie, ako sú ročné príjmy, počet zamestnancov alebo odvetvie
("nepovinné informácie"). Požadované kontaktné údaje, informácie o fakturácii a nepovinné
informácie sa spoločne označujú ako "údaje o zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk ".
Pri navigácii na webových stránkach spoločnosti môže spoločnosť Virtue.sk zhromažďovať aj
informácie prostredníctvom bežne používaných nástrojov na zhromažďovanie informácií, ako
sú súbory cookie a webové majáky (ďalej len "navigačné informácie o webových stránkach").
Navigačné informácie o webových stránkach obsahujú štandardné informácie z vášho
webového prehliadača (napríklad typ prehliadača a jazyk prehliadača), adresu IP ("IP") a
akcie, ktoré vykonávate na webových stránkach spoločností.
3. Využívanie zhromaždených informácií
Spoločnosť využíva údaje o zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk na vykonanie požadovaných
služieb. Napríklad, ak vyplníte webový formulár "kontaktujte ma", spoločnosť použije
informácie poskytnuté na to, aby vás kontaktovala o vašom záujme o túto službu.
Spoločnosť môže tiež používať údaje o zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk na marketingové

účely. Spoločnosť môže napríklad použiť informácie, ktoré poskytnete, aby sme vás
kontaktovali, aby sme mohli ďalej diskutovať o vašom záujme o službu Virtue.sk a aby sme
vám poslali informácie týkajúce sa spoločnosti a jej partnerov, ako sú informácie o akciách
alebo udalostiach.
Spoločnosť Virtue.sk využíva navigačné informácie o webových stránkach na prevádzku a
zlepšovanie webových stránok spoločnosti. Spoločnosť môže tiež použiť navigačné
informácie o webových stránkach v spojení s údajmi o zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk tak
aby poskytli osobné informácie o spoločnosti.
4. Navigačné informácie o webových stránkach
Služba Virtue.sk používa bežne používané nástroje na zhromažďovanie informácií, ako sú
súbory cookie a webové majáky, aby zhromažďovali informácie pri navigácii na webových
stránkach spoločnosti ("navigačné informácie o webových stránkach"). Táto časť popisuje
typy navigačných informácií o webových stránkach, ktoré spoločnosť môže zhromažďovať a
ako spoločnosť môže tieto informácie použiť.
Virtue.sk používa súbory cookie na jednoduché a zmysluplné interakcie s webovými
stránkami spoločnosti. Keď navštívite niektorý z webových stránok spoločnosti, servery
spoločnosti Virtue.sk odosielajú do vášho počítača cookie. Samostatne, cookies vás osobne
neidentifikujú. Rozpoznávajú len váš webový prehliadač. Pokiaľ sa nerozhodnete
identifikovať sami na serveri Virtue.sk , a to buď odpoveďou na propagačnú ponuku,
otvorením účtu alebo vyplnením webového formulára (napríklad "kontaktujte ma"), zostávate
spoločnostiam anonymný.
Existujú dva typy súborov cookie: založené na relácii a trvalé. Súbory cookie relácie existujú
iba počas jednej relácie. Miznú z vášho počítača po zatvorení softvéru prehliadača alebo
vypnutí počítača. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači po zatvorení prehliadača
alebo vypnutí počítača.
Ak ste sa rozhodli, že sa zaregistrujete na serveri Virtue.sk , spoločnosť používa súbory
cookie obsahujúce šifrované informácie, ktoré spoločnosti umožňujú jednoznačne vás
identifikovať. Zakaždým, keď sa prihlásite do služby, súbor cookie relácie obsahujúci
šifrovaný jedinečný identifikátor, ktorý je viazaný na váš účet, je umiestnený vo vašom
prehliadači. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti jednoznačne identifikovať vás, keď ste
prihlásení do služby a spracovávať svoje transakcie a požiadavky online. Na používanie
služby sú potrebné súbory cookie relácie.
Virtue.sk používa trvalé súbory cookie, ktoré spoločnosť môže čítať a používať na
identifikáciu prehliadačov, ktoré predtým navštívili webové stránky spoločnosti. Keď
zakúpite službu alebo poskytnete spoločnosti osobné informácie, priradíme vám jedinečný
identifikátor. Tento jedinečný identifikátor je priradený trvalému súboru cookie, ktorý
spoločnosť umiestňuje do vášho webového prehliadača. Spoločnosť je obzvlášť opatrná,
pokiaľ ide o bezpečnosť a dôvernosť informácií uložených v trvalých súboroch cookie.
Spoločnosť napríklad neuloží heslá v trvalých súboroch cookie. Ak zablokujete schopnosť
vášho webového prehliadača prijímať súbory cookie, budete sa môcť pohybovať na
webových stránkach spoločnosti, ale nebudete môcť úspešne používať túto službu.
Virtue.sk môže používať informácie z relácie a trvalé súbory cookie v kombinácii s údajmi o

zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk , aby vám poskytli informácie o spoločnosti a službe.
Web Beacons
Spoločnosť Virtue.sk používa webové majáky samostatne alebo v spojení so súbormi cookie
na zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok spoločnosti a interakcii s emailmi spoločnosti. Web beacons sú jasné elektronické „pixle“, ktoré rozpoznávajú určité
typy informácií vo vašom počítači, napríklad súbory cookie, keď si prezeráte určitý web
viazaný na webový maják, a popis webových stránok viazaných na webový maják. Napríklad
spoločnosť Virtue.sk môže umiestniť webové majáky do marketingových e-mailov, ktoré
informujú spoločnosť, keď kliknete na odkaz v e-maile, ktorý vás nasmeruje na niektorý z
webových stránok spoločnosti. Spoločnosť Virtue.sk využíva webové majáky na prevádzku a
zdokonaľovanie webových stránok spoločnosti a e-mailovej komunikácie. Virtue.sk môže
používať informácie z webových majákov v kombinácii s údajmi o zákazníkoch spoločnosti
Virtue.sk , aby vám poskytla informácie o spoločnosti a službe.
Adresy IP
Pri návšteve webových lokalít spoločnosti Virtue.sk spoločnosť zhromažďuje adresy
internetového protokolu ("IP") na sledovanie a zhromažďovanie informácií, ktoré nie sú
osobne identifikovateľné. Napríklad spoločnosť Virtue.sk používa adresy IP na sledovanie
oblastí, z ktorých zákazníci a návštevníci navigujú na webových stránkach spoločnosti.
Spoločnosť Virtue.sk tiež zhromažďuje adresy IP od zákazníkov, keď sa prihlásia do služby
ako súčasť bezpečnostných funkcií spoločnosti "identifikácia potvrdenia" a "obmedzenie
rozsahu IP".
Súbory cookie tretej strany
Čas od času spoločnosť Virtue.sk zaangažuje tretie strany na sledovanie a analýzu
neoprávnených osobných údajov a objemových štatistických informácií od jednotlivcov, ktorí
navštevujú webové stránky spoločnosti. Spoločnosť Virtue.sk môže použiť aj iné súbory
cookie tretej strany na sledovanie výkonnosti reklám spoločnosti. Informácie poskytnuté
tretím stranám nezahŕňajú osobné údaje, ale tieto informácie môžu byť znovu spojené s
osobnými informáciami po tom, ako ich spoločnosť prijme. Toto vyhlásenie o ochrane
osobných údajov nezahŕňa používanie súborov cookie tretích strán.
5. Verejné fóra, odkázať priateľa a odporúčania od zákazníkov
Virtue.sk môže poskytovať vývesky, blogy alebo diskusné fóra na webových stránkach
spoločnosti. Všetky osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať na takéto fórum, si môžu
prečítať, zhromaždiť alebo použiť iní, ktorí navštívia tieto fóra a môžu sa použiť na
odosielanie nevyžiadaných správ. Virtue.sk nezodpovedá za osobné informácie, ktoré sa
rozhodnete odoslať v týchto fórach.
Zákazníci a návštevníci sa môžu rozhodnúť používať službu sprostredkovania spoločnosti,
aby informovali svojich priateľov o webových stránkach spoločnosti. Pri používaní služby
sprostredkovania spoločnosť požaduje meno a e-mailovú adresu priateľa. Virtue.sk
automaticky pošle priateľovi jednorazový e-mail s pozvaním, aby navštívil webové stránky
spoločnosti. Virtue.sk neuloží tieto informácie.

Virtue.sk uverejňuje zoznam zákazníkov a odporúčaní na webových stránkach spoločnosti,
ktoré obsahujú informácie ako všeobecné názvy a názvy zákazníkov. Virtue.sk získa súhlas
každého zákazníka pred odoslaním akýchkoľvek informácií o takomto zozname alebo
zverejnení posudkov.
6. Zdieľanie zhromaždených informácií
Spoločnosť Virtue.sk môže zdieľať údaje o zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk s agentmi
spoločnosti, aby títo agenti mohli kontaktovať zákazníkov a návštevníkov, ktorí poskytli
kontaktné informácie v našom mene. Spoločnosť Virtue.sk môže tiež zdieľať údaje o
zákazníkoch spoločnosti Virtue.sk s agentmi spoločnosti, aby zabezpečila kvalitu
poskytovaných informácií. Spoločnosť Virtue.sk nezdieľa, nepredáva, neposkytuje ani
neobchoduje s osobnými údajmi tretích strán na účely propagácie.
Virtue.sk si vyhradzuje právo zverejniť osobné informácie o zákazníkoch alebo
návštevníkoch spoločnosti, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa spoločnosť oprávnene
domnieva, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu práv spoločnosti a / alebo na vykonanie
súdneho konania, súdneho príkazu alebo právny proces.
7. Predvoľby komunikácie
Služba Virtue.sk ponúka zákazníkom a návštevníkom, ktorí poskytujú kontaktné informácie,
aby si zvolili, že spoločnosť využíva poskytnuté informácie. Môžete poslať žiadosť s
uvedením vašich komunikačných predvolieb na adresu ochrana@virtue.sk. Zákazníci sa
nemôžu odhlásiť od prijatia transakčných e-mailov súvisiacich s ich účtom v službe Virtue.sk
alebo v službe.
8. Oprava a aktualizácia
Vaša informácia Zákazníci môžu svoje informácie o registrácii aktualizovať alebo zmeniť
úpravou svojho záznamu používateľa alebo organizácie. Ak chcete aktualizovať profil
používateľa, prihláste sa na adresu http://www.Virtue.sk s používateľským menom a heslom v
službe Virtue.sk a kliknite na položku Nastavenie. Ak chcete aktualizovať informácie o
organizácii.
9. Údaje o zákazníkoch
Zákazníci služby Virtue.sk používajú službu na ukladanie údajov a informácií ("údaje o
zákazníkoch"). Spoločnosť Virtue.sk nebude kontrolovať, zdieľať, distribuovať ani odkazovať
na takéto údaje o zákazníkoch s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v zmluve o predplatnej
službe Virtue.sk alebo ako to vyžaduje zákon. Jednotlivé záznamy o údajoch zákazníka sa
môžu zobrazovať alebo pristupovať iba na účely vyriešenia problému, problémov s podporou
alebo podozrenia z porušenia zmluvy o predplatnom služby spoločnosti Virtue.sk alebo podľa
zákonov. Zákazníci sú zodpovední za udržiavanie bezpečnosti a dôvernosti ich
používateľských mien a hesiel v službe Virtue.sk .
10. Bezpečnosť
Služba Virtue.sk používa robustné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov zákazníka pred

neoprávneným prístupom, na udržanie presnosti údajov a na zaistenie správneho používania
údajov o zákazníkoch. Keď je služba prístupná, technológia Secure Socket Layer ("SSL")
chráni údaje zákazníka pomocou overovania servera a šifrovania údajov. Tieto technológie
pomáhajú zabezpečiť, aby údaje o zákazníkoch boli bezpečné a dostupné len zákazníkovi,
ktorému tieto informácie patria, a tým, ktorým zákazník udelil prístup. Spoločnosť Virtue.sk
tiež implementuje pokročilú bezpečnostnú metódu založenú na dynamických údajoch a
kódovaných identifikáciách relácií a spoločnosť hostí jej webové stránky v prostredí
zabezpečeného servera, ktoré používa firewally a iné pokročilé technológie na zabránenie
rušeniu alebo prístupu od vonkajších narušiteľov. Služba Virtue.sk ponúka rozšírené
bezpečnostné funkcie v rámci služby, ktoré umožňujú zákazníkom konfigurovať nastavenia
zabezpečenia na úroveň, ktorú považujú za potrebnú.
Vzhľadom na to, že spoločnosť používa službu na udržiavanie údajov o zákazníkoch
spoločnosti Virtue.sk , tieto informácie sú zabezpečené rovnakým spôsobom ako je uvedené
vyššie pre údaje o zákazníkoch.
11. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
Virtue.sk si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Virtue.sk
poskytne oznámenie o podstatných zmenách tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
prostredníctvom webových stránok Spoločnosti najneskôr tridsať (30) pracovných dní pred
nadobudnutím účinnosti zmeny.
12. Kontaktujte nás
Otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo informačných
postupov webových stránok spoločnosti by mali byť smerované na lokalitu Virtue.sk;
Virtue s.r.o., email: ochrana@virtue.sk, Malinovského 243, 916 21 Čachtice
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie týkajúce sa ochrany súkromia v súlade s
GDPR.

