Zmluvné podmienky Icynene Europe
1. Podmienky

Prístupom na stránky https://www.icynene.sk/, a následným klikaním alebo
prechádzaním týchto stránok, súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito
zmluvnými podmienkami, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi,
a súhlasíte s tým, že budete zodpovedný za súlad s príslušnými miestnymi
zákonmi.
2. Licencia na použitie

Materiály obsiahnuté na týchto stránkach sú chránené príslušným autorským
a známkovým právom.
a. Udeľuje sa povolenie dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov
(informácie alebo softvér) na stránkach Icynene Europe iba pre osobný,
neobchodný krátkodobý náhľad. Ide o poskytnutie dočasnej
a podmienenej licencie, nie o prevod vlastníckeho práva, a v rámci tejto
licencie nesmiete:
i. materiály modifikovať či kopírovať;
ii. použiť materiály na akýkoľvek komerčný účel alebo na akékoľvek
sprístupnenie verejnosti (obchodné či neobchodné);
iii. pokúšať sa dekompilovať alebo vykonať spätnú analýzu
akéhokoľvek softvéru obsiahnutého na stránkach Icynene
Europe;
iv. odstrániť akékoľvek označenie autorského či vlastníckeho práva
z materiálov; alebo
v. odovzdať materiály inej osobe alebo skopírovať („mirror“)
materiály na iný server.
b. Táto licencia bude automaticky ukončená, ak porušíte ktorékoľvek
z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončená zo strany
Icynene Europe. Po dokončení prezerania týchto materiálov alebo
po ukončení tejto licencie, musíte akékoľvek stiahnuté materiály, ktoré
držíte, či už v elektronickom alebo tlačenom formáte, zničiť.
3. Zrieknutie sa zodpovednosti

a. Materiály na stránkach Icynene Europe sú poskytované tak, „ako sú“.
Icynene Europe neposkytuje žiadne záruky, výslovné či implicitné,
a týmto odmieta zodpovednosť a popiera všetky ďalšie záruky vrátane,

bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok
obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenie
duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
b. Ďalej, Icynene Europe neposkytuje záruku alebo nečiní žiadne
prehlásenia ohľadom správnosti, pravdepodobných výsledkov alebo
spoľahlivosti použitia materiálov na svojich stránkach, alebo inak
súvisiacich s týmito materiálmi alebo na iných stránkach prepojených
s týmito stránkami.
4. Správnosť materiálov

Aj keď Icynene Europe vynakladá všetku snahu, aby zaistila správnosť
obsahu na svojich webových stránkach, materiály objavujúce sa
na webových stránkach Icynene Europe môžu obsahovať technické,
typografické alebo fotografické chyby. Icynene Europe nezaručuje, že
akékoľvek materiály na jej webových stránkach sú správne, úplné alebo
aktuálne. Icynene Europe môže kedykoľvek vykonávať zmeny materiálov
obsiahnutých na jej webových stránkach bez oznámenia.
Icynene Europe sa nezaväzuje materiály aktualizovať.
5. Limitácia

Icynene Europe podniká všetky primerané opatrenia, aby zaistila pri
vynaložení všetkého úsilia, že informácie na webových stránkach sú správne,
aktuálne, zabezpečené a dostupné.
Za žiadnej situácie nebudú Icynene Europe alebo jej dodávatelia zodpovední
k akejkoľvek náhrade škody (vrátane, bez obmedzenia, škody v dôsledku
straty dát alebo zisku, alebo vďaka prerušeniu prevádzky podniku)
vzniknutých z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na webových
stránkach Icynene Europe, aj keď bude Icynene Europe alebo poverený
zástupca Icynene Europe ústne či písomne informovaný o možnosti takej
náhrady škody.
6. Odkazy

Icynene Europe nepreverila všetky stránky prepojené s jej webovými
stránkami. Zaradenie odkazu na webových stránkach Icynene Europe
neznamená jej schválenie týchto stránok tretej strany. Icynene Europe teda
nemôže byť činená zodpovednou za obsah akýchkoľvek takýchto stránok,
na ktoré odkazuje.

Použitie akýchkoľvek takýchto prepojených stránok je na vlastné riziko
používateľa.
7. Zmeny

Icynene Europe môže kedykoľvek upravovať tieto zmluvné podmienky pre jej
webové stránky bez oznámenia. Použitím týchto webových stránok súhlasíte,
že budete viazaný aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.
8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a sú vykladané v súlade s právom Belgicka a
použitím týchto webových stránok sa neodvolateľne podriaďujete jurisdikcii
súdov Belgicka.

Politika ochrany súkromia
Vaše súkromie je pre nás dôležité. Politikou Icynene Europe je rešpektovať
vaše súkromie ohľadom akýchkoľvek informácií, ktoré od vás môžeme
zhromaždiť v rámci našich webových stránok, https://www.icynene.sk/, a
ďalších stránok, ktoré vlastníme alebo prevádzkujeme.
Informácie, ktoré zhromažďujeme

Logovacie dáta
Keď navštívite naše webové stránky, naše servery môžu automaticky
zaznamenať štandardné dáta poskytované vaším webovým prehliadačom.
Tieto údaje sú považované za „neidentifikujúce informácie“, pretože vás
osobne neidentifikujú samé o sebe. Môžu zahŕňať typ a verziu vášho
prehliadača, stránky, ktoré navštívite, dobu a dátum vašej návštevy, čas
strávený na každej stránke a ďalšie údaje.
Osobné informácie
Môžeme žiadať osobné informácie, ako napr. vaše:





Meno
E-mail
Číslo telefónu/mobilu
Adresu

Tieto údaje sú považované za „identifikujúce informácie“ alebo „osobné
informácie“, pretože vás môžu osobne identifikovať. Žiadame výlučne osobné
informácie relevantné na konkrétny zákonný účel a na nič ďalšie, ako
napríklad na účel poskytnutia vami žiadanej služby alebo zlepšenie tejto
služby.
Ako zhromažďujeme informácie

Všetky informácie zhromažďujeme pomocou korektných a zákonných
prostriedkov.
Osobné informácie zhromažďujeme buď s vaším platným, slobodne
udeleným, konkrétnym, informovaným, aktívnym a výslovným súhlasom,
alebo na základe toho, že je to nevyhnutne nutné pre poskytnutie vami
žiadanej služby.
Tiež vám dávame vedieť, prečo ich zhromažďujeme a ako budú použité.
Máte slobodnú voľbu odmietnuť vyhovieť našej žiadosti o osobné informácie
s vedomím toho, že bez nich môžeme byť neschopný vám poskytnúť
niektoré z vami žiadaných služieb.
Použitie informácií

Môžeme použiť kombináciu identifikujúcich a neidentifikujúcich informácií
s cieľom pochopiť, kto sú návštevníci našich stránok, ako používajú naše
služby, a ako môžeme vylepšiť ich skúsenosť s našimi stránkami do budúcna.
Osobné informácie nezverejňujeme, ale môžeme zdieľať úhrnné
a anonymizované verzie týchto informácií, napríklad na webových stránkach
a správach o trende v použití zákazníkmi.
Spracovanie a uloženie údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené a spracovávané v Belgicku,
alebo tam, kde sú naše zariadenia či zariadenia našich partnerov,
pridružených osôb a externých poskytovateľov. Osobné informácie
prevádzame iba v rámci jurisdikcií s dostačujúcou ochranou, ako je
vyžadované právom EÚ, čo odráža náš záväzok ochrany súkromia našich
používateľov.
Osobné informácie uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na poskytnutie
služby alebo na vylepšenie našich služieb do budúcna. Po dobu držby týchto
údajov ich budeme chrániť podľa našich najlepších schopností v rámci

obchodne prijateľných prostriedkov s cieľom predchádzať ich strate a krádeži,
ako aj neoprávnenému prístupu, sprístupneniu, kopírovaniu, použitiu alebo
zmene. Pritom upozorňujeme, že žiadny spôsob elektronického prenosu
alebo uloženia nie je 100 % bezpečný a nemôže zaručiť absolútne
zabezpečenie údajov.
Ak budete žiadať, aby vaše osobné informácie boli vymazané alebo vtedy,
keď vaše osobné informácie nebudú naďalej relevantné pre naše operácie,
vymažeme ich z nášho systému v primeranej lehote.
Cookies

Používame „cookies” na účel zhromažďovania informácií o vás a vašej
aktivite na našich stránkach. Prosím, pre viac informácií pozrite našu Politiku
cookies.
Prístup tretích strán k informáciám

Využívame služieb tretích strán pre:



Analytické sledovanie
Obsahový marketing

Tieto služby môžu mať prístup k našim dátam výlučne na účel realizácie
konkrétnych úloh naším menom. Nezdieľame žiadne osobne identifikujúce
informácie bez vášho výslovného a informovaného súhlasu. Neudeľujeme im
povolenia na zdieľanie alebo použitie žiadneho z našich údajov na akýkoľvek
iný účel.
Príležitostne môžeme povoliť obmedzený prístup k našim údajom zo strany
externých konzultantov a agentúr na účel analýzy a zlepšovania služieb.
Tento prístup je povolený iba po nevyhnutne nutnú dobu na realizáciu
konkrétnej funkcie. Spolupracujeme iba s externými agentúrami, ktorých
politika ochrany súkromia je porovnateľná s našou.
Odmietneme vládne a zákonné žiadosti o vydanie údajov, ak sa budeme
domnievať, že je žiadosť príliš obecná alebo sa nevzťahuje na ňou stanovený
účel. Avšak môžeme spolupracovať, ak sa budeme domnievať, že
požadovaná informácia je nevyhnutná a náležitá k tomu, aby sme vyhoveli
príkazu zo strany oficiálneho štátneho úradu, aby sme chránili naše vlastné
práva a majetok, bezpečnosť verejnosti a iné osoby, predchádzali trestnej
činnosti alebo predchádzali činnosti, u ktorej sa dôvodne domnievame, že je
nezákonná, právne postihnuteľná alebo neetická.

Iným spôsobom nezdieľame alebo nedodávame osobné informácie tretím
stranám. Nepredávame ani neprenajímame vaše osobné informácie
marketingovým špecialistom či tretím stranám.
Ochrana súkromia detí

Tieto webové stránky necielia vedome na deti, ani nezhromažďujú osobné
informácie od detí. Ako rodič/opatrovník nás, prosím, kontaktujte, ak sa
budete domnievať, že vaše dieťa sa účastní činnosti zahŕňajúcej osobné
informácie na našich webových stránkach, a vy ste nedostali oznámenie
alebo žiadosť o súhlas. Vami dodané kontaktné údaje nepoužijeme
na marketing alebo reklamné účely.
Limity našej politiky

Táto politika ochrany súkromia pokrýva iba vlastné zhromažďovania
a nakladania s údajmi zo strany Icynene Europe. Icynene Europe vyvíja
maximálnu snahu, aby spolupracovala iba s partnermi, pridruženými osobami
a externými poskytovateľmi, ktorých politika ochrany súkromia je
porovnateľná s našou. Avšak, nie sme schopný 100 % zaručiť, že tak tomu
bude vo všetkých prípadoch. Teda nemôžeme prijať akúkoľvek
zodpovednosť za ich príslušné praktiky v oblasti ochrany súkromia.
Naše webové stránky môžu odkazovať na externé stránky, ktoré
neprevádzkujeme. Prosím, vezmite do úvahy, že nemáme žiadnu kontrolu
nad obsahom a politikami týchto stránok, a nemôžeme prijať akúkoľvek
zodpovednosť za ich príslušné praktiky v oblasti ochrany súkromia.
Zmeny politiky

Podľa nášho uváženia môžeme meniť našu politiku ochrany súkromia, aby
sme reflektovali aktuálne prípustné praktiky. Podnikneme primerané kroky,
aby sme dali vedieť našim používateľom o zmenách prostredníctvom našich
webových stránok. Ak ste registrovaným používateľom
na https://www.icynene.sk/, budeme vás informovať s využitím kontaktných
údajov uložených vo vašom účte. Ak budete pokračovať v používaní týchto
stránok po akýchkoľvek zmenách tejto politiky, bude to považované za prijatie
našich praktík týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných informácií.
Vaše práva a povinnosti

Ako náš používateľ máte právo byť informovaný o tom, ako sú vaše údaje
zhromažďované a používané. Ste oprávnený vedieť, aké údaje o vás

zhromažďujeme a ako sú spracovávané. Ste oprávnený opraviť
a aktualizovať akékoľvek osobné informácie o vás, a žiadať výmaz týchto
informácií. Môžete kedykoľvek zmeniť či odstrániť informácie z vášho
účtu s použitím nástrojov, ktoré sú k dispozícii na ovládacom paneli vášho
účtu.
Ste oprávnený obmedziť alebo vzniesť námietky voči nášmu použitiu vašich
údajov, zatiaľ čo vám zostáva zachované právo používať vaše osobné údaje
pre vaše vlastné účely. Máte právo rozhodnúť, že údaje, ktoré sa vás týkajú,
nebudú používané v rozhodnutiach založených výlučne na automatickom
spracovaní.
Neváhajte nás kontaktovať, ak budete mať akékoľvek obavy či dotazy
vo vzťahu k tomu, ako nakladáme s vašimi údajmi a osobnými informáciami.
Správca údajov Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Poverenec na ochranu osobných údajov Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Táto politika je účinná od 25. mája 2018.

Politika cookies
Používame cookies na účel zlepšenia vašej skúsenosti
s https://www.icynene.sk/. Táto politika cookies je súčasťou politiky ochrany
súkromia Icynene Europe a zahŕňa používanie cookies medzi vaším
zariadením a našimi stránkami. Tiež poskytujeme základné informácie o
službách tretích strán, ktoré môžeme využívať, ktoré môžu tiež používať
cookies ako súčasť ich služieb, aj keď na ne nedopadá naša politika.
Ak si neželáte akceptovať cookies od nás, mali by ste nastaviť váš prehliadač
tak, aby odmietal cookies z https://www.icynene.sk/, pričom by ste si mali
byť vedomý toho, že nemusíme byť v dôsledku toho schopný poskytnúť vám
niektorý z vami žiadaných obsahov či služieb.
Čo je cookie?

Cookie je malé množstvo dát, ktoré webové schránky ukladajú na vašom
zariadení, keď navštívite naše stránky, typicky obsahuje informácie

o webových stránkach samotných, jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje
stránkam rozpoznať váš webový prehliadač, keď sa vrátite, ďalšie údaje, ktoré
slúžia účelu cookie, a dobu životnosti cookie samotnej.
Cookies sa používajú na účel umožnenia určitých prvkov (napr. prihlásenie
sa), sledovanie použitia stránok (napr. analytika), uloženie vášho
používateľského nastavenia (napr. časové pásmo, preferencie ohľadom
oznámenia), a personalizáciu vášho obsahu (napr. reklama, jazyk).
Cookies nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete, sú bežne
označované ako vlastné cookies („first-party cookies”), a typicky iba sledujú
vašu aktivitu na týchto konkrétnych stránkach. Cookies nastavené inými
stránkami a spoločnosťami (t. j. tretími stranami) sa označujú ako cudzie
cookies („third-party cookies”), a môžu byť použité pre vaše sledovanie
na iných webových stránkach, ktoré využívajú rovnaké služby tretej strany.
Typy cookies a ako ich používame

Základné cookies
Základné cookies sú kľúčové pre vašu skúsenosť s webovými stránkami,
umožňujúcimi základné prvky ako prihlásenie používateľa, správu účtu,
nákupný košík a spracovanie platby. Základné cookies používame
na umožnenie určitých funkcií na našich webových stránkach.
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies sú používané pri sledovaní toho, ako používate webové
stránky v priebehu vašej návštevy bez toho, že by boli zhromažďované
osobné informácie o vás. Typicky sú tieto informácie anonymné a v súhrne
s informáciami sledovanými u všetkých používateľov stránok tak, aby pomohli
spoločnostiam pochopiť používateľské vzory ich používania, identifikovať
a diagnostikovať problémy a chyby, s ktorými sa ich používatelia môžu
stretnúť, a učiniť lepšie strategické rozhodnutia ohľadom zlepšenia celkovej
skúsenosti s webovými stránkami zo strany ich návštevníkov. Tieto cookies
môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete (vlastné „firstparty“), alebo službami tretích strán. Na našich stránkach používame
výkonnostné cookies.
Funkčné cookies
Funkčné cookies sú používané pri zhromažďovaní informácií o vašom
zariadení a akomkoľvek nastavení, ktoré nakonfigurujete na webových

stránkach, ktoré navštívite (ako je nastavenie jazyka a časového pásma).
S týmito informáciami vám môžu webové stránky poskytnúť prispôsobený,
vylepšený alebo optimalizovaný obsah a služby. Tieto cookies môžu byť
nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete (vlastné „first-party“),
alebo službou tretej strany. Funkčné cookies používame pre vybrané prvky
na našich stránkach.
Cielené/reklamné cookies
Cielené/reklamné cookies sa používajú pri určení, aký reklamný obsah je pre
vás a vaše záujmy viac relevantný a vhodný. Webové stránky ich môžu
použiť na účel dodania cielenej reklamy alebo obmedzenia počtu prípadov,
kedy sa vám reklama zobrazí. To pomáha spoločnostiam zlepšiť účinnosť ich
kampaní a kvalitu obsahu, ktorý je vám prezentovaný. Tieto cookies môžu byť
nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete (vlastné „first-party“),
alebo službami tretích strán. Cielené/reklamné cookies nastavené tretími
stranami môžu byť použité k vášmu sledovaniu na iných webových
stránkach, ktoré využívajú rovnaké služby tretej strany. Na našich stránkach
tento typ cookies nepoužívame.
Cudzie („third-party“) cookies na našich stránkach

Na našich stránkach môžeme zamestnať cudzie spoločnosti a jednotlivcov —
napríklad poskytovateľa analýz a obsahových partnerov. Poskytujeme týmto
tretím stranám prístup k vybraným informáciám na účel realizácie určitých
úloh naším menom. Tiež môžu nastaviť cudzie („third-party“) cookies na účel
dodania služieb, ktoré poskytujú. Cudzie cookies môžu byť použité na vaše
sledovanie na iných webových stránkach, ktoré využívajú rovnakú službu
tretej strany. Pretože nad cudzími cookies nemáme žiadnu kontrolu,
nedopadá na ne politika cookies Icynene Europe.
Náš sľub ohľadom ochrany súkromia vo vzťahu k tretím stranám
Preverujeme politiky ochrany súkromia všetkých našich externých
poskytovateľov pred využitím ich služieb, aby sme zaistili, že ich praktiky sú
porovnateľné s našimi. Nebudeme nikdy vedome využívať služieb tretích
strán, ktoré ohrozujú alebo porušujú súkromie našich používateľov.
Ako môžete mať kontrolu nad cookies alebo sa rozhodnúť ich neprijímať

Ak si neželáte prijímať cookies od nás, môžete nastaviť váš prehliadač tak,
aby odmietal cookies z našich webových stránok. Východiskové nastavenie
väčšiny prehliadačov je také, že prijímajú cookies, ale môžete aktualizovať

takéto nastavenie buď tak, aby cookies boli úplne odmietané, alebo aby ste
boli informovaný, ak sa webové stránky snažia nastaviť alebo aktualizovať
cookie.
Ak si webové stránky prezeráte z viacerých zariadení, môže byť potrebné,
aby ste aktualizovali vaše nastavenie na každom jednotlivom zariadení.
Aj keď niektoré cookies môžu byť blokované s malým dopadom na vašu
skúsenosť s webovými stránkami, blokovanie všetkých cookies môže
znamenať, že nebudete schopný mať prístup k určitým prvkom a obsahu
na stránkach, ktoré navštívite.

Prijímam politiku ochrany súkromia

