
Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti FERONA 

Slovakia, a.s. (aktualizované 01.02.2022) 
 

1. Úvod 
Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. si je vedomá dôležitosti súkromia a ochrany osobných údajov 

návštevníkov jej webových stránok, a preto dochádza ku spracovaniu osobných údajov v súlade 

s nariadením (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 

(obecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Toto prehlásenie slúži k informovaniu návštevníkov webových stránok o spôsobe zhromažďovania, 

spracovania a ochrany ich osobných údajov. Ďalej informuje o všetkých možnostiach a právach, 

ktoré návštevníci majú. 

2. Účel spracovania osobných údajov 
Prostredníctvom webových stránok môže spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. získať a následne 

spracovávať Vaše osobné údaje. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného 

záujmu spoločnosti a sú použité za účelom komunikácie s jestvujúcimi zákazníkmi (právnické 

osoby) pomocou kontaktného formulára, umožnenie registrácie návštevníkov, prihlásenie a 

následného nákupu tovaru a tiež za účelom monitorovania návštevnosti webových stránok a 

sledovanie aktivít užívateľov s cieľom jednoduchšieho sprístupnenia obsahu. 

Webové stránky neukladajú informácie o Vašej geografickej polohe ani neprebieha aktívna 

behaviorálna analýza užívateľov či automatizované rozhodovanie. 

 

3. Nástroje tretích strán 

Webové stránky využívajú službu Google Analytics za účelom monitorovania návštevnosti 

webových stránok a skvalitňovania ich obsahu. Všetky informácie o službe Google Analytics 

môžete získať tu https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

4. Používanie cookies 

Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. používa pri prevádzkovaní svojich webových stránok cookies. 

Jedná sa o malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do webového prehliadača. 

Pomocou cookies nie je možné spustiť program, šíriť vírusy či odcudziť súbory z Vášho počítača. 

Cookies slúži iba ku ukladaniu Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na webových stránkach vykonali. 

Typickým využitím cookies je nastavenie jazyka webových stránok, prihlásenie do FERONA Online, 

pridávanie položiek do nákupného košíka a ďalšie. 

Každý návštevník webových stránok má možnosť zakázať či upraviť ukladanie cookies 

prostredníctvom dialógu pred vstupom na webové stránky FERONA Slovakia, a.s. a tým uložiť 

súhlas so spracovaním osobných údajov na základe ich používania. Tento súhlas je možné 

kedykoľvek odvolať prípadne upraviť pomocou rovnakého dialógu, ktorý je dostupný z každej 

jednotlivej webovej stránky.  

Webové stránky FERONA Slovakia, a.s. používajú nasledujúce cookies, ktoré sú nevyhnutné k ich 

plnej funkčnosti vo Vašom prehliadači. V prípade, že urobíte zmenu nastavenia, môže dôjsť 

k zneprístupneniu niektorých funkcií ako napríklad: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Monitoring návštevnosti webových stránok 

Využíva externé služby spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Ich účelom je 

monitorovanie návštevnosti webových stránok, ktoré napomáha ku skvalitňovaniu ich obsahu. 

Podrobnejšie informácie o službe Google Analytics môžete získať tu : 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Táto funkcia využíva nasledujúce cookies: 

    Expirácia: Účel: 

 _ga   2 roky  rozlíšenie užívateľov 

 _gid  24 hodín rozlíšenie užívateľov 

 _gat  1 minúta zníženie frekvencie požiadaviek 

Ich zákazom nedôjde k prerušeniu základnej funkčnosti stránok. Zo strany užívateľa nedochádza 

k žiadnej zmene, bude iba znemožnená funkcia monitoringu jeho pohybu na webových stránkach 

a možnosti prispôsobenia webovej stránky jeho potrebám. 

Prevádzka objednávkového systému (FERONA Online) 

Táto funkcia využíva nasledujúce cookie:  

     Expirácia: Účel: 

 PHPSESSID   relácia  zaistenie funkčnosti systému objednávok 

 cookieconsent_dismissed 1 rok  súhlas užívateľa s použitím cookies  

Zákazom dôjde k prerušeniu základnej funkčnosti stránok. 

 

5. Sociálne siete 

Webové stránky nie sú prepojené na žiadne sociálne siete a nezdieľajú s nimi žiadny obsah. 

6. Ochrana súkromia detí 
Webové stránky vedome nespracovávajú osobné údaje detí, ani sa na tomto spracovávaní nijako 

nepodieľajú. Obsah ani forma webových stránok nie je určená pre deti a ani žiadna z funkcií stránok 

nie je prispôsobená ku zberu ich osobných údajov. 

 

7. Zabezpečenie osobných údajov 

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, preto všetky informácie o Vašej registrácii, 

prihlásení, či nákupoch, prenášame za pomoci šifrovaného spojenia HTTPS. Šifrované spojenie 

zabráni ostatným užívateľom internetu získať Vaše prihlasovacie údaje alebo informácie o Vašich 

objednávkach. 

8. Odovzdávanie osobných údajov mimo EÚ 

Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. sama neodovzdáva žiadne informácie do krajín mimo EÚ. Na 

prevádzkovanie webových stránok môžu byť využité technológie, ako je napríklad Google 

Analytics, ktoré odovzdávajú osobné údaje mimo územia EÚ. Všetky informácie o tejto službe 

nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


9. Na základe spracovania osobných údajov máte nasledujúce práva 

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) máte nasledujúce práva: 
 

 právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, 

 právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, 

 právo na obmedzenie spracovania, 

 právo na výmaz osobných údajov, 

 právo na prenositeľnosť osobných údajov, 

 právo vzniesť námietku proti spracovaniu, 

 právo podať sťažnosť na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov – 

www.uoou.sk). 

Všetky svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek osobne v sídle správcu, alebo pomocou 

elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu: osobneudaje@zilina.ferona.sk. 

Podrobnejšie informácie k Vašim právam môžete nájsť priamo v obecnom nariadení o ochrane 

osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) alebo na stránkach Úradu 

na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. 

10. Záverečné ustanovenia 
Spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. si vyhradzuje právo toto „Prehlásenie o ochrane osobných 

údajov“ aktualizovať a podľa svojho uváženia ho upraviť či doplniť tak, aby odpovedal aktuálnemu 

stavu. Dátum poslednej aktualizácie tohto Prehlásenia bude vždy uvedený na stránkach spoločne 

s ním. Nové prehlásenie je platné od dátumu svojho zverejnenia, preto odporúčame pravidelne 

kontrolovať obsah týchto stránok, aby ste boli informovaný o tom, akým spôsobom spracovávame 

a ochraňujeme Vaše osobné údaje. 

 

11. Kontaktné údaje 

11.1. Vlastník webových stránok 

 Obchodná firma: FERONA Slovakia, a.s. 

 Sídlo:  Bytčická 12, 011 45 Žilina 

 Identifikačné číslo: 36 401 137 

 Kontaktné údaje: tel: +421 5638 177 / E-mail: ferona@ferona.sk / 

                                     

11.2. Prevádzkovateľ webových stránok 

 Obchodná firma: OPTIMUS s.r.o. 

 Sídlo:  Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky 

 Identifikačné číslo: 63485141 

 Kontaktné údaje: Datová schránka 6hx6wie 

 

11.3. Poverená osoba na ochranu osobných údajov 
 Kontaktné údaje: 

Bc. Katarína Halušková, Krízový manažér, FERONA Slovakia, a. s. 

Bytčická 12, 011 45 Žilina, SR 

tel: +421 5638 158 / E-mail: osobneudaje@zilina.ferona.sk 


