ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV
SLUŽBY FINPRESSO ARCHIVER

Spoločnosť IT-Wolves s.r.o., Topoľová 1983/13, 914 41 Nemšová, IČO: 46 624 023, vedená
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 26045/R (ďalej len
„Poskytovateľ“), týmito Zásadami o ochrane osobných údajov zákazníkov služby Finpresso
Archiver informuje o všetkých svojich aktivitách, ktoré súvisia s archiváciou dokumentov
a dokladov prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa www.finpresso.com pre mobilné
zariadenia s operačným systémom Android (ďalej len „Služba“):
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude dbať na to, aby pri poskytovaní Služby podľa týchto
Zásad nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu tretích osôb k osobným
údajom Zákazníka, ktoré požívajú ochranu podľa zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Službu Poskytovateľa nie je možné využívať bez registrácie Zákazníka. Zákazník pri
registrácii uvedie svoje prihlasovacie meno a heslo, ktorého správnosť dvakrát potvrdí.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti s údajmi Zákazníka uložených prostredníctvom Služby, ktoré sú
obchodným tajomstvom Zákazníka v zmysle zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
4. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu o ponukách
služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia ďalších jeho aplikácií, k čomu
Zákazník udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je
Zákazník oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek odvolať.
5. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo
službách Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu.
Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
6. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov Zákazníka, ktoré nie sú
osobnými údajmi (e-mail) tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a
prostredníctvom ktorej sa zákazník do Systému Poskytovateľa registroval.
7. Poskytovateľ zhromažďuje a analyzuje anonymné informácie o pohybe Zákazníkov
využívajúcich Službu. Medzi takto zhromažďované údaje patrí dátum a čas návštevy, IP
adresa. Zhromaždené údaje slúžia pre interné potreby Používateľa.
8. Po skončení zmluvného vzťahu sa Poskytovateľ zaväzuje zlikvidovať všetky údaje
Zákazníka, ktoré eviduje vo svojom Systéme najneskôr do troch mesiacov odo dňa
skončenia zmluvného vzťahu. Poskytovateľ je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti
informovať zaslaním emailu.
Všetky zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov Zákazníkov Služby Poskytovateľ
zverejní na webovom sídle: www.finpresso.com V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacimi
s týmito podmienkami, nás môžete kontaktovať na korešpondenčnej adrese:
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IT-Wolves s.r.o.,
Topoľová 1983/13,
914 41 Nemšová
alebo
prostredníctvom emailu: contact@finpresso.com
Tieto Zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov Služby nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom ich zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa www.finpresso.com.
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