
 

 
     

 

              
              
              
              
              
              
              
              
       
 
 

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY 
 
UPOZORNENIE:  
Pred začatím používania webovej stránky spoločnosti DASS, s.r.o. (ďalej "DASS") umiestnenej 
na adrese www.dass.sk si pozorne prečítajte tieto podmienky! 
 
Súhlas s pravidlami na sťahovanie alebo čítanie webovej stránky vyjadrujete jej čítaním alebo 
sťahovaním. 
 
 
POUŽÍVANIE STRÁNKY 
 
Spoločnosť DASS Vás oprávňuje na kopírovanie materiálov z firemnej webovej stránky len pre Vaše 
súkromné nekomerčné účely, za podmienky že budete dodržiavať autorské práva týkajúce sa obsahu 
webovej stránky. 
 
Reprodukovanie, modifikovanie, verejné alebo komerčné používanie materiálov z webovej stránky                
a informácií v nej obsiahnutých môže znamenať porušenie s nimi súvisiacich autorských práv. 
 
Je zakázané použitie materiálov a informácií v nich obsiahnutých na iných webových stránkach, 
nevlastnených spoločnosťou DASS. 
 
Odkazy obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti DASS sú určené len k uľahčeniu prístupu na stránky 
tretích strán, kde môžete nájsť ďalšie informácie týkajúce sa Vami vybraného výrobku alebo služby. 
 
Informácie zverejnené na webovej stránke spoločnosti DASS sú „uvedené tak ako sú uvedené", bez záruk 
v súvislosti s ich uplatnením. 
 
Webová stránka spoločnosti DASS môže obsahovať aj zastaralé informácie, spoločnosť ich bude 
aktualizovať podľa vlastného uváženia. 
 
Spoločnosť DASS ani jej subdodávatelia alebo zmluvní partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, 
ktoré vznikli používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených                  
na webovej stránke spoločnosti DASS. 
 
Podmienky používania webovej stránky spoločnosti DASS sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. 
 
Spoločnosť DASS môže tieto podmienky používania webovej stránky kedykoľvek meniť a aktualizovať. 
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POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Spoločnosť DASS používa osobné údaje, ktoré získala z Internetových stránok na to, aby Vám poskytla 
služby, o ktoré ste požiadali, tj. zaslala Vám reklamné materiály, novinky alebo odpovedala na Vaše 
otázky/dopyty položené prostredníctvom kontaktného formulára. Spoločnosť DASS tiež používa osobné 
údaje na zasielanie reklamných materiálov a noviniek, pokiaľ tieto údaje získala v rámci kampaní, výstav 
a veľtrhov alebo bola o ich zasielanie požiadaná iným spôsobom. 
 
Spoločnosť DASS používa údaje o zákazníkoch a dodávateľoch a o Vás, ako kontaktných osobách, za 
účelom poskytnutia služby alebo výrobkov, ktoré Vaša spoločnosť/organizácia od nás objednala alebo 
nám dodá ako dodávateľ. Spoločnosť DASS občas použije takéto údaje, vrátane údajov o potenciálnych 
zákazníkoch, na účely ponuky iných výrobkov alebo služieb, k tomu, aby zaslala zákazníkom dotazník 
spokojnosti alebo aby založila nový obchodný vzťah s Vami alebo Vašou spoločnosťou/organizáciou. 
 
Spoločnosť DASS bude poskytovať osobné údaje príslušným spriazneným osobám v rámci spoločnosti 
DASS pre vnútorné administratívne procesy. Takéto poskytovanie osobných údajov sa deje napr. vtedy, 
keď je to nevyhnutné pre výrobu alebo dodávku objednaného tovaru alebo služieb, keď spoločnosť 
DASS vykonáva reklamné činnosti v prospech inej spoločnosti/organizácie alebo v prípade, keď je to 
nevyhnutné pre zaistenie podpory od interného oddelenia IT podpory spoločnosti DASS. 
 
Spoločnosť DASS bude poskytovať osobné údaje tretím stranám tam, kde to pripadá do úvahy                      
s ohľadom na zvláštne služby. Väčšinou sa bude jednať o prípady, kedy sú reklamné služby alebo 
prieskumy spokojnosti zaisťované externou agentúrou, v rámci poskytovania nevyhnutných IT služieb 
ako je data hosting alebo keď je dodanie tovaru zaisťované externou prepravnou spoločnosťou. 
 
Spoločnosť DASS spracováva Vaše osobné údaje a Vašim súhlasom, pokiaľ ste sa prihlásili na odber 
reklamných materiálov a noviniek ("Newlestter"), ktorý obvykle poskytujete v online formulároch na 
našich Internetových stránkach alebo kampaniach. Súhlas so zasielaním reklamných materiálov alebo 
noviniek môžete kedykoľvek odvolať. To bude obvykle možné vo funkcii odhlásenia v päte 
marketingových e-mailov. Inak sa môžete vždy odhlásiť zaslaním e-mailu na: unsubscribe@dass.sk. 
 
 
POUŽÍVANIE COOKIES 
 
Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním súhlasíte s používaním súborov cookies. 
 
Spoločnosť DASS zaznamenáva, akým spôsobom sa pohybujete po Internetových stránkach, takže 
spoločnosť DASS môže byť šikovnejšia, pokiaľ ide o používanie Internetových stránok. Tieto údaje sú 
používané výlučne k tomu, aby sa vylepšil obsah Internetových stránok a ich funkcií a spoločnosť DASS 
ich získava pomocou súboru nazvaného "cookies". Cookie je textový súbor, ktorý je odoslaný do Vášho 
prehliadača z našich Internetových stránok a je uložený do Vášho počítača, telefónu alebo iného 
zariadenia, ktoré používate pre prístup na internet. Cookies majú mnoho využití, ale v zásade sú 
využívané na ukladanie údajov a Vašej činnosti na internete. 
 
Okrem vlastných cookies spoločnosti DASS, spoločnosť DASS spolupracuje s renomovanými 
spoločnosťami, aby jej pomohli lepšie zanalyzovať, akým spôsobom sú Internetové stránky používané              
a optimalizovať ich tak, aby Internetové stránky poskytovali čo najlepšiu skúsenosť. Spoločnosť DASS            
k tomuto účelu používa Google Analytics, čo je služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Google 
Analytics používa cookies k tomu, aby ním pomohla analyzovať, ako užívatelia používajú naše 
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Internetové stránky. Google bude tieto údaje používať za účelom zisťovania používania Internetových 
stránok, zostavovanie správ o aktivite na Internetových stránkach a poskytovanie ďalších služieb 
súvisiacich s aktivitou na Internetových stránkach a používaním internetu. Môžete sa odhlásiť z Google 
Analytics na stránkach: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  
 
Cookies sa samy vymažú po niekoľkých mesiacoch, keď neboli používané (môže sa líšiť), ale automaticky 
sa obnovia, keď opätovne navštívite Internetové stránky. 
 
Vo Vašom prehliadači si môžete nastaviť, aby kontroloval a vymazával cookies, ktoré boli umiestnené na 
Váš počítač. Zoberte prosím do úvahy, že pokiaľ nastavíte vo Vašom prehliadači, aby vymazával cookies, 
nebudete môcť používať všetky funkcie Internetových stránok. 
 
 
ZABEZPEČENIE 
 
Spoločnosť DASS zaviedla vhodné organizačné a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich 
osobných údajov. Spoločnosť DASS ukladá osobné údaje na serveroch umiestnených                                      
v zabezpečených zariadeniach a naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne vyhodnocované. Vaše 
osobné údaje sú okrem iného chránené antivírusovým softvérom a bránami firewall. 
 
K Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci, ktorí to potrebujú pre prácu                   
a spoločnosť DASS zabezpečuje, že prípadní externí poskytovatelia služieb, ktorí majú prístup                   
k osobným údajom, podliehajú prísnym povinnostiam mlčanlivosti. 
 
Prenos informácii prostredníctvom internetu bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Akokoľvek sa spoločnosť 
DASS snaží chrániť Vaše údaje, akonáhle sú prijaté, nemôže zaručiť bezpečnosť Vašich údajov 
prenášaných prostredníctvom internetu, napr. prostredníctvom týchto Internetových stránok. Akýkoľvek 
prenos je teda na Vaše vlastné riziko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Martine, dňa 16.6. 2022 
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