
 Podmienky používania webovej stránky 
 

 

 
Prevádzkovateľ webovej stránky 
Za obsah webovej stránky www.produkcia.eu zodpovedá spoločnosť Produkcia, s. r. o., Lýcejná 4, 811 03 
Bratislava, IČO 36 830 194 a jej používanie sa riadi slovenským právom. Technickú realizáciu a hosting 
prevádzkuje spoločnosť M7, s. r. o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR. 
 
Používanie webovej stránky 
Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku. Používaním 
webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku opustite.  
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 
Informácie v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 
14 nariadenia, ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich 
osobnými údajmi sú ukotvené v smerniciach a príslušnej firemnej dokumentácii. Dotknutou osobou sa rozumie 
každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to klienti, zamestnanci, 
dodávatelia tovarov alebo služieb a účastníci podujatí. 
 
Odkazy na iné webové stránky   
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Sú uvedené ako 
referenčné partnerské odkazy so zámerom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej oblasti. Na webové 
stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne vyhlásenia alebo 
materiál na týchto stránkach, ktoré navštívite na základe vlastného rozhodnutia, nenesie zodpovednosť. 
 
Autorské právo 
Webová stránka je chránená autorským právom. Nie je povolené kopírovanie textu alebo dokumentov z tejto 
stránky a akákoľvek interpretácia podlieha súhlasu prevádzkovateľa. 
 
Spracovanie osobných údajov 
Prevádzkovateľ nezískava, nezhromažďuje ani nespracováva osobné údaje na komerčné účely. 
 
Analytické nástroje využívané pri prevádzke webovej stránky 
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Cookies 
neposkytujú prístup k zariadeniam návštevníkov webovej stránky alebo akýmkoľvek informáciám 
o návštevníkoch webovej stránky ako fyzických osobách. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si 
informácie o návšteve na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na sledovanie počtu návštevníkov na 
stránke, na zjednodušenie registrácie do služieb a na ochranu údajov. Správa systému zhromažďujeme 
informácie o IP adrese, type zariadenia a operačného systému a prehliadača. Ide o štatistické údaje o tom, kedy 
a ako používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú žiadnu fyzickú osobu a slúžia na optimalizáciu 
a zobrazenie responzívnej webovej stránky. Nastavenie cookies – ich akceptáciu alebo odmietnutie si môže 
používateľ  kedykoľvek upraviť vo svojom prehliadači. 
 
Nevyhnutne nutné súbory cookies sú základné súbory, ktoré umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a 
používať jej funkcie. Analytické súbory cookies zbierajú informácie o tom, ako sa webová stránka používala, 
napríklad ktoré podstránky sú najčastejšie navštevované používateľmi a či sa zobrazili chybové hlásenia. Všetky 
informácie sú anonymné a používajú sa na zlepšenie funkčnosti webových stránok. V preferenčných súboroch 
cookies sa ukladajú preferencie používateľa, v tomto prípade voľby jazykovej mutácie. 
 

Webová stránka používa analytické nástroje tretej strany, Google Analytics, ktoré umožňujú informácie o počte 
návštevníkov, ich jedinečnosti, opakovaniach, type zariadení a dĺžke, v ktorej zotrval na webovej stránke.  

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

