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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na firemnú stránku spoločnosti C&A a na blog
spoločnosti C&A. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iných poskytovateľov a služby v rámci
a mimo spoločnosti C&A. Prosím, berte na vedomie, že pre tieto prepojené webové stránky platia iné
pokyny na ochranu údajov a pravidlá týkajúce sa zodpovednosti. Ukladanie a používanie údajov
prevádzkovateľmi, ku ktorému dochádza pri použití týchto prepojených stránok, môže prekročiť rozsah
nasledujúceho vyhlásenia o ochrane údajov.

I.

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

1. Zodpovedný prevádzkovateľ
Podľa GDPR je prevádzkovateľom pre spracúvanie údajov s touto webovou stránkou:
C&A Mode s.r.o.
Rakoľuby 241, Kočovce 916 31, Slovak Republic
ac-internet@canda.com,
Telefón:+420 257 111 080
E-mail: ac-internet@canda.com

2. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu
Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa je
C&A Mode s.r.o.
Úradník pre ochranu údajov
Rakoľuby 241, Kočovce 916 31, Slovak Republic
+420 257 111 080
E-Mail: dataprotectionSK@canda.com

3. Spracúvanie osobných údajov
Spoločnosť C&A rešpektuje vaše súkromie a ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov berie veľmi
vážne.
„Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej
osoby, t. j. meno, IP adresa, kontaktné údaje alebo správanie používateľa.
V časti II. tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás budeme informovať o skutočnom rozsahu
spracúvania vašich osobných údajov pri prístupe na našu webovú stránku. Vaše osobné údaje budú
spracované len vtedy, ak a pokiaľ je to požadované na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a na
umožnenie dostupnosti obsahu. Akékoľvek ďalšie použitie vašich osobných údajov bude vykonané iba s
vaším predchádzajúcim súhlasom. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, keď nie je možné získať
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vopred vaše povolenie, vaše osobné údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami všeobecného
nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a všetkých ostatných príslušných vnútroštátnych zákonov o
ochrane údajov.

4. Práva dotknutej osoby
Vy, ako dotknutá osoba, máte právo na informácie voči spoločnosti C&A podľa čl. 15 GDPR, právo na
opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR a právo na obmedzenie spracúvania
podľa čl. 18 GDPR. Okrem toho podľa čl. 20 GDPR máte právo na prenosnosť dát (prístup k údajom v
strojovo čitateľnom formáte) pre údaje, ktoré sú uložené pod právnym základom súhlasu.
Dotknutá osoba môže uplatniť právo podať sťažnosť dozornému orgánu v členskom štáte svojho
obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, že spracúvanie osobných
údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR (článok 77 GDPR). Kontaktné údaje zodpovedného orgánu
pre spoločnosť C&A uvedenú vyššie ako zodpovedný prevádzkovateľ sú:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic
+421/2/3231 3220 statny.dozor@pdp.gov.sk
statny.dozor@pdp.gov.sk
Máte právo namietať podľa čl. 21 GDPR a môžete kedykoľvek odvolať váš súhlas. Platí to aj pre súhlasy,
ktoré už boli udelené pred nadobudnutím účinnosti GDPR. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
osobných údajov spracovaných až do odvolania.
Pokiaľ sú vaše údaje spracované na právnom základe oprávneného záujmu, ako je uvedené nižšie,
máte kedykoľvek právo podať námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov
súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou. Spoločnosť C&A už nebude spracovávať osobné údaje na
tomto právnom základe, ak nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré
prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody alebo na vytvorenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.
Ukladanie alebo spracovanie na inom právnom základe tiež nie je ovplyvnené vašou námietkou.

II.

Spracúvanie osobných údajov na našej webovej stránke

1. Automatické ukladanie na vytváranie súborov záznamov
Ak navštevujete našu webovú stránku, naše webové servery automaticky zhromažďujú informácie
poskytnuté vašim prehliadačom. Tieto informácie obsahujú nasledujúce dáta.






IP adresy vášho zariadenia
časového údaju žiadosti vášho servera (dátum a čas)
obsahu vašej žiadosti
typu a verzie vášho prehliadača
nastavenia prehliadača (t. j. jazyk)
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operačného systému vášho zariadenia
webovej stránky, z ktorej ste prišli
webových stránok, ktoré navštívite z našej webovej stránky

Tieto informácie sú automaticky uložené v našich súboroch záznamov.
V súlade s čl. 6 I (f) GDPR, spoločnosť C&A má oprávnený záujem spracúvať informácie poskytnuté vaším
prehliadačom, aby zabezpečila funkčnosť webovej stránky a sprístupnila ich obsah. Okrem toho, dočasné
ukladanie súborov záznamov umožňuje spoločnosti C&A zlepšiť atraktívnosť, obsah a použiteľnosť
webovej stránky.
Spoločnosť C&A vymaže údaje hneď, ako je splnený účel spracúvania, najneskôr 31 dní po vašej návšteve
našej webovej stránky.
Na umožnenie prístupu na webovú stránku a jej prevádzku je potrebné zhromažďovať a ukladať vyššie
uvedené údaje. V dôsledku toho nemáte právo na podanie námietky voči spracúvaniu.

2. Cookies na našej webovej stránke
Spoločnosť C&A používa cookies na svojich webových stránkach. Cookies sú malé súbory uložené vo
vašom prehliadači alebo priamo vo vašom zariadení a obsahujú špecifické nastavenia a údaje, ktoré
umožňujú nášmu systému identifikovať váš prehliadač, keď nabudúce navštívite webovú stránku.
Ukladanie cookies nám pomáha usporiadať obsah a zlepšiť výkon našej webovej stránky.
V podstate je výber uskutočnený medzi dvoma rôznymi typmi cookies, takzvanými „relačnými cookies“,
ktoré sa odstránia hneď ako sa váš prehliadač zatvorí, a „trvalými cookies“, ktoré zostanú uložené vo vašom
zariadení na dlhšie časové obdobie. Existujúce trvalé cookies môžete kedykoľvek vymazať z vášho
prehliadača/zariadenia.

2.1.

Technické požadované cookies

Na tejto webovej stránke používame cookies, ktoré sú technicky požadované na poskytovanie tejto
webovej stránky a jej funkcií. Niektoré prvky na našej webovej stránke vyžadujú identifikáciu vášho
prehliadača, aj keď ste sa medzičasom presunuli na iné stránky. Z tohto dôvodu sa v cookies budú
zhromažďovať a ukladať nasledujúce údaje:



Nastavenia jazyka
Informácie o súbore záznamov

Prosím, berte na vedomie, že zhromaždené údaje nebudú použité na vytváranie používateľských profilov.
Konkrétne, na našej webovej stránke používame nasledujúce technické požadované cookies:
Názov cookie

Účel/Opis

_candaUsesCookies Používané na zaznamenávanie zobrazenia upozornenia na
cookie
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Dĺžka
trvania
1 rok

resolution

Používané na identifikáciu rozlíšenia použitého zariadenia

1 rok

caBase_basket

Používané na zvýraznenie špecifických tlačových správ na
neskoršie sťahovanie pri používaní mediálneho centra

Relačné
cookie

PHPSESSID

Uložené odkedy je použitá PHP-session()-Method

Relačné
cookie

V súlade s čl. 6 I (f) GDPR, právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti s
technicky požadovanými cookies, je oprávneným záujmom spoločnosti C&A umožniť technické
poskytovanie webovej stránky a jej funkcií. Okrem toho, spoločnosť C&A používa tieto cookies na to, aby
návšteva webovej stránky čo najviac vyhovovala návštevníkovi webovej stránky.

2.2.

Cookies analýzy/Sledovanie webu

Okrem týchto cookies používame tiež cookies a sledovací pixel, ktoré nie sú technicky požadované pri
poskytovaní webovej stránky, ale môžu byť použité na sledovanie a analýzu správania návštevníkov
webovej stránky.
Údaje zhromaždené v cookies budú uložené v pseudonymnej forme a budú prepojené s identifikačným
číslom cookie. Toto identifikačné číslo nebude priradené k vašej IP adrese, ani nebude spojené s inými
osobnými údajmi. V dôsledku toho nie je možné, aby spoločnosť C&A identifikovala určité dotknuté osoby,
ale napríklad navštívené stránky webovej stránky a dĺžku návštevy.
Ak po prvý raz navštívite webové stránky spoločnosti C&A pomocou zariadenia, budete informovaní o
používaní cookies a sledovacieho pixelu s nasledujúcim upozornením

"Spoločnosť C&A používa na tejto webovej stránke súbory cookie a sledovacie pixely s cieľom prispôsobiť
obsah a analyzovať návštevnosť a správanie používateľov. Môžeme prenášať zhromaždené údaje na naše
sociálne médiá, reklamných a/alebo analytických partnerov pre ďalšie analýzy. Zistite viac“
Ďalším prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies a sledovacieho pixelu.
V závislosti od nastavení, váš prehliadač automaticky súhlasí s ukladaním cookies. Máte možnosť
kedykoľvek nakonfigurovať ukladanie súborov cookies v nastaveniach vášho prehliadača, napríklad
môžete odmietnuť ukladanie cookies tretích strán alebo všetkých druhov cookies. Prosím, berte na
vedomie, že odmietnutie ukladania a spracúvania cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť a
výkon našej webovej stránky.

Cookie služby Google Analytics
Spoločnosť C&A používa službu Google Analytics na tejto webovej stránke. Služba Google Analytics je
služba analýzy webu od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.
USA, ďalej len "Google"), ktorý používa cookies, ktoré sú uložené v počítači používateľa a umožňujú
analyzovať používanie webovej stránky. Tieto cookies sledujú nasledujúce informácie:


čas, ktorý zostanete na našej webovej stránke
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činnosti, ktoré ste vykonali
webové stránky, z ktorých ste prišli
približnú polohu
IP adresu.

Informácie generované cookie sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a tam uložené. Na tejto
webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP tak, že vaša IP adresa v členských štátoch Európskej únie
alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore je skrátená (zrušenie
posledných ôsmich číslic) predtým, než je prenesená. Vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA
prenesená iba úplná IP adresa a skrátená tam. IP adresa prenesená z vášho prehliadača v kontexte služby
Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google použije tieto
informácie v mene spoločnosti C&A na analýzu a vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie
prehľadov o činnostiach na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním
webovej stránky a používaním internetu pre spoločnosť C&A. Ďalšie informácie o používaní údajov
spoločnosťou Google nájdete na stránke www.google.de/policies/privacy/partners/ .
Konkrétne sa na tejto webovej stránke používajú nasledujúce cookies služby Google Analytics:
Vypršanie
platnosti
2 roky
24 hodín
1 minúta

Názov cookie

Opis

_ga
_gid
_gat

Používané na rozlíšenie používateľov.
Používané na rozlíšenie používateľov.
Používané na zníženie miery žiadosti.

AMP_TOKEN

Obsahuje token, ktorý je možné použiť na získanie ID klienta zo
služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú výnimku,
neúplnú žiadosť alebo chybu pri získavaní ID klienta zo služby AMP
Client ID.
Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak ste
prepojili vaše účty služieb Google Analytics a AdWords, značky
konverzie webovej stránky služby AdWords si tento súbor prečítajú,
ak neudelíte výnimku.

30 sekúnd až 1
rok

_utma

Používané na rozlíšenie používateľov a relácií. Cookie je vytvorený
po spustení knižnice javascript a neexistujú žiadne existujúce
súbory cookies __utma. Cookie je aktualizovaný pri každom
odosielaní údajov do služby Google Analytics.

2 roky od
nastavenia/akt
ualizácie

_utmt
_utmb

Používané na zníženie miery žiadosti.
Používané na určenie nových relácií/návštev. Cookie je vytvorený
po spustení knižnice javascript a neexistujú žiadne existujúce
súbory cookies __utmb. Cookie je aktualizovaný pri každom
odosielaní údajov do služby Google Analytics.

10 minút
30 minút od
nastavenia/akt
ualizácie

_utmc

Nepoužívané v ga.js. Nastavenie pre interoperabilitu s urchin.js.
Historicky tento cookie fungoval v spojení s __utmb cookie na
zistenie, či bol používateľ v novej relácii/návšteve.

Koniec relácie
prehliadača

_umtx

Používané na testovanie prípadov v analytike

18 mesiacov

_gac
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90 dní

_utmz

Uloží zdroj alebo kampaň návštevnosti, ktoré vysvetľujú, ako sa
používateľ dostal na vašu stránku. Cookie je vytvorený po spustení
knižnice javascript a aktualizovaný pri každom odosielaní údajov
do služby Google Analytics.

6 mesiacov od
nastavenia/akt
ualizácie

__utmv

Používané na ukladanie údajov o vlastných premenných na úrovni
návštevníka. Tento cookie je vytvorený, keď vývojár
použije _setCustomVar metódu s vlastnou premennou na úrovni
návštevníka. Tento cookie bol tiež používaný pre
zastaranú _setVar metódu. Cookie je aktualizovaný pri každom
odosielaní údajov do služby Google Analytics.

2 roky od
nastavenia/akt
ualizácie

Právnym základom na používanie služby Google Analytics na našej webovej stránke je čl. 6 I (f) GDPR.
Oprávnený záujem spoločnosti C&A analyzovať správanie používateľov na tejto webovej stránke s cieľom
zvýšiť efektivitu a výkon webovej stránky a urobiť ju pre používateľov príťažlivejšou a užívateľsky
prívetivejšou.
Vo výnimočnom prípade, keď budú vaše osobné údaje prenesené na server Google v USA, spoločnosť
Google podlieha štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework .
Vás súhlas s ukladaním cookies vo vašom zariadení môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vášho
prehliadača. Prosím, berte na vedomie, že v tomto prípade nebudete môcť využívať plnú funkčnosť našej
webovej stránky.
Zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej IP adresy) vygenerovaných cookie služby Google Analytics a
súvisiacich s ich používaním webovej stránky spoločnosťou Google, ako aj spracúvaním týchto údajov
spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou prídavného modulu pre prehliadač
dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Táto výnimka
zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky s týmto zariadením.
Prosím, berte na vedomie, že musíte udeliť výnimku pre každé použité zariadenie.

Cookie služby Adobe Analytics sledovania webu
Webová stránka spoločnosti C&A používa službu Adobe Analytics, službu analýzy webu (online zacielenie),
ktorú prevádzkuje spoločnosť Adobe. Služba Adobe Analytics používa cookies a takzvané sledovacie
pixely, ktoré sú vytiahnuté z vášho počítača alebo sú tam uložené, a umožňujú analýzu vášho používania a
navigácie na našej webovej stránke (takzvané relačné informácie). Tieto cookies a sledovacie pixely
umožňujú analýzu prehliadacieho správania v anonymizovanej forme. Môžeme teda napríklad generovať
štatistiky, ktoré ukazujú, ktoré stránky našej webovej stránky sú obzvlášť populárne alebo koľko
používateľov navštívi určité stránky webovej stránky, z akých miest pochádzajú návštevníci webovej
stránky, aký typ prehliadača a operačný systém používa návštevník webovej stránky a ktoré stránky
internetového pôsobiska navštívil.
Takto získané relačné informácie sú prenesené na server Adobe Analytics v rámci EÚ, kde sú uložené a
ďalej spracovávané. Na základe týchto informácií služba Adobe Analytics pomocou tohto zariadenia
analyzuje relačné informácie vašich návštev na webovej stránke spoločnosti C&A s cieľom zostaviť
prehľady o vašej aktivite na webovej stránke spoločnosti C&A. V prípade potreby spoločnosť Adobe
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postúpi tieto informácie aj tretím stranám, ak je to zákonne predpísané alebo ak tretie strany spracúvajú
tieto údaje v mene spoločnosti Adobe. Spoločnosť Adobe nebude za žiadnych okolností spájať IP adresu
Vášho počítača s inými údajmi spoločnosti Adobe.
V žiadnom prípade nemôžu byť údaje zhromaždené týmto spôsobom použité na osobnú identifikáciu
návštevníkov tejto webovej stránky. Zhromaždené údaje sú použité iba na vylepšenie webovej stránky. Z
tohto dôvodu sú všetky IP adresy skrátené, takže IP adresy sú spracovávané iba v anonymizovanej forme.
Žiadne iné použitie alebo postúpenie tretím stranám sa neuskutoční.
Konkrétne sú na našej webovej stránke použité nasledujúce cookies služby Adobe Analytics:
Názov

Opis

AMCV_*

Používané na identifikáciu návštevníkov pomocou 2 roky
služby Experience Cloud Solutions

s_cc

Tento cookie (Adobe) je nastavený a prečítaný kódom Relačný cookie
JavaScript, aby sa zistilo, či sú povolené cookies

adc_glo

Uloženie rôznych hodnôt, ktoré musia pretrvávať počas
relácie
(Globálny sledovací cookie)

2 roky po poslednej činnosti
(PV/Klik)

adc_ses

Uloženie rôznych hodnôt, ktoré musia pretrvávať len
počas relácie
(Cookie na sledovanie relácie)

30 minút po poslednej
činnosti

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Hĺbka posúvania predchádzajúcej stránky
Názov predchádzajúcej stránky
Nová udalosť relácie prehliadača (event89)
Tento cookie je nastavený a prečítaný kódom
JavaScript, keď je povolená funkcia služby ClickMap a
funkcia služby Activity Map; obsahuje informácie o
predchádzajúcom linku, na ktorý používateľ klikol
Používaný službou Adobe Analytics na identifikáciu
jedinečného návštevníka
Používaný na meranie časovania výkonu
Používaný službou Adobe Analytics na identifikáciu
jedinečného návštevníka, ak štandardný cookie s_vi nie
je k dispozícii

Relačné cookie
Relačný cookie
Relačný cookie
Tento cookie je relačným
cookie a vyprší, keď je
prehliadač zatvorený

s_vi
S_ptc
s_fid

Dĺžka trvania

2 roky
Relačný cookie
5 rokov

Právnym základom na používanie cookies služby Adobe Analytics na našej webovej stránke je čl. 6 I (f)
GDPR. Tieto správy používame s cieľom zvýšiť efektívnosť a výkon webovej stránky a urobiť ju pre
používateľov príťažlivejšou a užívateľsky prívetivejšou.
Vás súhlas s ukladaním cookies vo vašom zariadení môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vášho
prehliadača.
Spoločnosť Adobe vám dáva možnosť kontrolovať naše možnosti používania relačných informácií, ktoré sú
používané cookies umiestnenými pomocou domén služby Adobe Analytics 2o7.net a omtrdc.net. Služba
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Adobe Analytics je prevádzkovaná prostredníctvom tých domén, ktoré vyhodnocujú cookies umiestnené
vo vašom počítači a poskytujú nám tieto informácie.
Ak nechcete, aby služba Adobe Analytics zhromažďovala relačné informácie o vašej návšteve použitím
vášho počítača, môžete na to podať námietku na stránke https://www.adobe.com/be_en/privacy/optout.html .
Môžete tiež všeobecne deaktivovať analýzu vášho používateľského správania spoločnosťou Adobe
stiahnutím a inštaláciou doplnku deaktivácie, ponúkaného spoločnosťou Adobe. Podrobnosti o doplnku
deaktivácie a ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Adobe Analytics, ako aj vyhlásenie o ochrane
osobných údajov sú k dispozícii v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe na stránke
https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html .
Pri takejto námietke nebudú uložené žiadne ďalšie údaje o vašom používateľskom správaní pri návšteve
našej webovej stránky pomocou tohto počítača a tohto prehliadača a existujúce uložené údaje nebudú ďalej
používané. Prosím, berte na vedomie, že právo na námietku sa uplatňuje aj uložením cookie do vášho
počítača. Tento cookie obsahuje iba informáciu, že ste namietali proti používaniu údajov. Výnimka je teda
účinná iba vtedy a na tak dlho, ako sú cookies akceptované vaším prehliadačom. Ak je vymazaný cookie na
výnimku, nemôžme už rozpoznať alebo dodržovať vašu námietku. Musíte povoliť, aby takéto cookies zostali
uložené vo vašom počítači, aby bola vaša námietka trvalo aktivovaná. Ak vymažete cookie na výnimku,
musíte opäť udeliť výnimku. Musíte tiež udeliť výnimku pre každý počítač a každý prehliadač, ktorý
používate.

Facebook Pixel
Spoločnosť C&A používa pixel na sledovanie konverzie (Facebook Pixel), ktorý prevádzkuje spoločnosť
Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA) na tejto webovej stránke. Použitie
služby Facebook Pixel umožňuje analyzovať správanie používateľov na našej webovej stránke a zobrazovať
reklamy založené na záujmoch na Facebooku (reklamy Facebook). Používame službu Facebook Pixel na
zobrazovanie našich reklám na Facebooku iba používateľom, ktorí majú záujem o naše produkty alebo ktorí
majú iné relevantné atribúty, ktoré odovzdávame spoločnosti Facebook (zákaznícke publikum). Okrem
toho môžeme používať službu Facebook Pixel na sledovanie prenikaní našich reklám na Facebooku
(sledovanie konverzií) do médií.
V prípade, že navštívite blog spoločnosti C&A, služba Facebook pixel ukladá cookies vo vašom zariadení.
Tieto cookies zhromažďujú údaje, ako sú informácie o súbore zázamov, Pixel ID a sledujú správanie vášho
prehliadania.
Pre spoločnosť C&A sú zhromaždené údaje anonymné a nebudú priradené k iným osobným informáciám,
ktoré by umožnili identifikáciu vašej osoby.
Informácie získané pomocou služby Facebook Pixel však môžu byť prenesené na servery spoločnosti
Facebook v USA a tam uložené. Vždy, keď sú osobné údaje prenesené na servery spoločnosti Facebook v
USA, Facebook je certifikovaný a podlieha štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
V prípade, že ste registrovaným členom Facebooku a v závislosti od nastavenia ochrany osobných údajov
vo vašom účte na Facebooku, spoločnosť Facebook môže priradiť informácie generované službou
Facebook Pixel k vášmu používateľskému účtu a použiť tieto informácie na vlastné účely. Hoci nemáte účet
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na Facebooku alebo ste z Facebooku odhlásení, vaše údaje budú zhromažďované a uložené na serveri
spoločnosti Facebook v USA. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na
stránke https://www.facebook.com/about/privacy/ .
Právny základ pre používanie služieb Facebook Pixel a Customer Audience spoločnosťou C&A je čl. 6 I (f)
GDPR. Spoločnosť C&A má oprávnený záujem zobrazovať reklamy Facebooku našim zákazníkom a
analyzovať používateľské správanie našich zákazníkov s cieľom umožniť optimalizáciu a ekonomické
operácie nášho online obchodu. Informácie získané prostredníctvom služby Facebook Pixel sú používané
spoločnosťou C&A iba na štatistické analýzy a prieskumy trhu.
Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje prostredníctvom služby Facebook Pixel a
aby vám zobrazovala reklamy na Facebooku, môžete voči tomu kedykoľvek podať námietku tým, že
zmeníte nastavenia ochrany osobných údajov vo vašom účte na Facebooku. Tieto nastavenia sú
prepojené s vaším účtom a vzťahujú sa na všetky zariadenia, ktoré používate na prístup na Facebook. Ak
nemáte účet na Facebooku, môžete zabrániť zhromažďovaniu vašich osobných údajov pomocou
VLASTNÁ VÝNIMKA
Prosím, berte na vedomie, že v prípade, že udelíte výnimku, cookie bude uložený vo vašom zariadení, čo
zabraňuje zhromažďovaniu vašich údajov prostredníctvom služby Facebook Pixel. Ak vymažete cookies vo
vašom prehliadači, musíte znova udeliť výnimku. Musíte tiež udeliť výnimku pre každé používané zariadenie,
ktoré používame.
Okrem toho môžete udeliť výnimku z reklám Facebooku pomocou nasledujúceho odkazu
http://www.youronlinechoices.eu/

3. Sociálne médiá
Nasledujúce prídavné moduly sociálnych médií sú začlenené do blogu našej webovej stránky:





Facebook,
Twitter,
YouTube
Pinterest

Prídavné moduly sociálnych médií vám umožňujú umiestniť záložky na tieto stránky a zdieľať ich s
ostatnými členmi online sociálnych sietí. Prídavné moduly sociálnych médií môžete rozpoznať
prostredníctvom loga, ktoré je možné vidieť na webových stránkach online sociálnych sietí.
Tam, kde budete pokračovať budú aktivované príslušné prídavné moduly a váš prehliadač vytvorí priame
spojenie so servermi online sociálnej siete.
Ak budete sledovať odkazy na našej webovej stránke, kým ste prihlásení do vášho používateľského účtu
sociálnej siete, informácie týkajúce sa vašej návštevy našej webovej stránky budú prenesené na servery
sociálnej siete a tam uložené. Poskytovateľ môže priradiť vašu návštevu k našej webovej stránke do vášho
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používateľského účtu a môže byť zverejnená v sociálnej sieti vášho účtu. Tieto informácie budú viditeľné
pre vaše kontakty. Ak tomu chcete zabrániť, pred kliknutím na ikonu sa musíte odhlásiť z vášho účtu.
Funkcie priradené k odkazom na sociálne siete, najmä prenos informácií a užívateľských údajov, nie sú pri
vstupe na našu webovú stránku automaticky aktivované, ale sú aktivované len po kliknutí na ikonu.
Okrem prídavných modulov sociálnych médií implementovaných v našom C&A blogu odkazujeme na
niekoľko sociálnych sietí. Tieto odkazy vás posielajú priamo na našu firemnú stránku príslušnej sociálnej
siete. Nebudeme vás sledovať ani zhromažďovať žiadne údaje, ak sa presuniete do pripojených sociálnych
sietí.
Ďalšie spracúvanie v rámci pripojených online sociálnych sietí, čas ukladania a zamýšľané použitie sú
definované výhradne týmito poskytovateľmi. Nasledujúce odkazy vám poskytujú podrobnejšie informácie
o zhromaždených údajoch a oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov:

Sociálna
sieť
Facebook
Twitter
Pinterest
Youtube

Prevádzkovateľ online sociálnej siete

Vyhlásenie o ochrane údajov online sociálnej
siete

Facebook, Inc., 1601 Južná Kalifornia
www.facebook.com/about/privacy/
AvenuePalo Alto, CA 94304, USA
Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San
twitter.com/privacy
Francisco, CA 94107, USA
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA,
pinterest.com/about/privacy/
94301, USA
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
View, CA 94043, USA

Pre videá YouTube vložené na našich webových stránkach sme povolili režim s ochranou osobných údajov.
Preto nie sú prenesené žiadne údaje, ak neprehráte video. Sledovaním videa na našej webovej stránke sa
aktivuje prídavný modul Youtube a vaše údaje budú prenesené na server Google v USA.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Právnym základom na integráciu prídavného modulu sociálnych médií na našej webovej stránke je článok. 6
I (f) GDPR.

4. Mapy Google
Spoločnosť C&A používa rozhrania na programovanie aplikácie Mapy Google (Mapy API), ktoré ponúkajú
vyhľadávač obchodov na tejto webovej stránke. Integrácia interaktívneho kartového materiálu na tejto
webovej stránke vám umožňuje pohodlné vyhľadávanie obchodov v blízkosti vašej polohy. Okrem toho
môžete vyhľadávať určité obchody zadaním PSČ alebo mesta. Pri prístupe k vyhľadávaču obchodu budete
vyzvaní, aby ste zdieľali vašu polohu. Ak chcete nájsť obchody vo vašej lokalite, nasledujúce údaje môžu byť
prenesené na server Google v USA na analýzu vašej pozície.



Údaje o polohe z nastavení vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia
IP adresa

12 | 17 . MÁJ 2 0 18

Na tejto webovej stránke je aktivovaná IP anonymizácia tak, že vaša IP adresa v členských štátoch
Európskej únie alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore je skrátená
(zrušenie posledných osem číslic) predtým, než je prenesená.
V prípade, že ste prihlásený do vášho účtu Google, spoločnosť Google môže priradiť váš prieskum obchodu
k vášmu účtu. Ak nechcete, aby spoločnosť Google spojila túto udalosť s vaším účtom, môžete sa odhlásiť
pred použitím vyhľadávača obchodu.
Ďalšie informácie o službe Mapy Google API a o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke
https://policies.google.com/privacy a https://maps.google.com/help/terms_maps.html
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti C&A ponúkať zákazníkom možnosť online
vyhľadávania obchodov v blízkosti vašej polohy podľa čl. 6 I (f) GDPR.

5. Komunikácia prostredníctvom e-mailu
Môžete nás kontaktovať e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy ac-internet(at)canda.com alebo
jednej z ďalších e-mailových adries uvedených v kontaktoch. Všetky osobné údaje týkajúce sa odosielateľa
e-mailu budú prenesené a uložené v spoločnosti C&A. Váš e-mail môže byť prenesený ďalším
spoločnostiam v skupine spoločností C&A alebo Arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH (ďalej
len „Arvato“), ak je to potrebné na spracúvanie vašej žiadosti. Spoločnosť Arvato poskytuje služby
zákazníkom spoločnosti C&A.
Prosím, berte na vedomie, že obsah nešifrovaných e-mailov môže byť prečítaný tretími stranami a nie sú
vhodné na dôvernú komunikáciu.
Právny základ pre spracúvanie údajov, ktoré sú prenášané prostredníctvom vášho e-mailu, je čl. 6 I (f) GDPR
je oprávneným záujmom spoločnosti C&A spracovať vašu žiadosť.
Spoločnosť C&A vymaže vaše údaje hneď po odpovedi na vašu žiadosť.
Môžete namietať váš súhlas na ukladanie vašich osobných údajov kedykoľvek odoslaním e-mailu na adresu
dataprotectionSK@canda.com. Prosím, berte na vedomie, že nemôžeme ďalej komunikovať v prípade, že
odvoláte váš súhlas. V tomto prípade odstráni spoločnosť C&A všetky osobné údaje, ktoré sme dostali a
uložili v priebehu vášho kontaktu.

III.

Oznámenie zmien

Spoločnosť C&A môže raz za čas revidovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby odrážalo
zmeny v spôsobe zhromažďovania, používania alebo sprístupňovania informácií. O týchto zmenách a
revidovanom vyhlásení o ochrane osobných údajov vás budeme informovať na našej webovej stránke.
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