POLITIKA SÚKROMIA
webového sídla v doméne www.tatrysuperski.pl
Pravidlá ochrany súkromia
Politika súkromia určuje pravidlá spracúvania a zaručenia bezpečnosti osobných údajov získaných
prostredníctvom webového sídla v doméne: www.tatrysuperski.pl ; ďalej len „webové sídlo” – vzhľadom na
používané používateľom funkcie alebo služby dostupné prostredníctvom tohto webového sídla.
V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov osobné údaje sú akékoľvek informácie
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (čiže konkrétnej dospelej osoby alebo
dieťaťa) ako napr. meno priezvisko alebo identifikačné číslo.
Údaje používateľov sa spracúvajú v súlade s platnou legislatívou, v tom:
a) ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej v tomto dokumente len „GDPR”);
b) ustanoveniami zákona Poľskej republiky z 16. mája 2004 Telekomunikačné právo;
c) ustanoveniami zákona Poľskej republiky z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov;
d) ustanoveniami zákona Poľskej republiky z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb,
so zohľadnením aj ustanovení zákona Poľskej republiky z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník a zákona Poľskej
republiky z 4. februára 1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a iných.
Prevádzkovateľ dbá o ochranu osobných údajov a na tento účel používa vhodné organizačné a technické
riešenia, ktoré predchádzajú zásahu tretích osôb do súkromia používateľov. V súlade s čl. 5 GDPR sa pri
spracúvaní osobných údajov dodržiavajú nasledujúce pravidlá: zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť,
obmedzenie účelu, minimalizácia údajov, správnosť údajov, minimalizácia uchovávania, integrita a dôvernosť,
a aj primeranosť k cieľu spracúvania. Webové sídlo sa používa prostredníctvom bezpečnostného protokolu SSL,
ktorý podstatne zlepšuje ochranu údajov na internete (špeciálny štandard odosielania dát v internete, v ktorom
je transmisia šifrovaná oproti bežnému odosielaniu dát, v ktorom sú dáta odosielané otvoreným textom).
Prevádzkovateľ osobných údajov
V nadviazaní na čl. 26 GDPR, v tom na pravidlá vyplývajúce z tohto ustanovenia a aj z poľských zákonov
o ochrane osobných údajov, týmto informujeme, že údaje získané v dôsledku poskytovania elektronických
služieb, uzavretia zmluvy na diaľku prostredníctvom webového servisu, spracúvajú lyžiarske strediská, v ktorých
platí Skipass TATRY SUPER SKI a existuje možnosť prevziať Kartu, čiže:
1) Kotelnica Białczańska (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul.
Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
2) Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170,
34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
3) Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul.
Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
4) Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce,
KRS: 0000038512);
5) Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti:
ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
6) Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000565410);
7) Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane,
KRS: 0000180393);
8) Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Harenda 21A, 34-500
Zakopane, KRS: 0000214080);
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9) Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS:
0000253245);
10) Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Suche 103 b, 34-520
Poronin, KRS: 0000302489);
11) Grapa Ski ("KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA" sp. z o.o, adresa sídla
spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
12) PKL – Palenica, PKL- Mosorny Groń (Polskie Koleje Linowe S.A., adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34500 Zakopane, KRS: 0000429345);
13) Bachledová dolina (Slovensko) (IMMOBAU, s.r.o., adresa sídla spoločnosti: Kuzmányho 839/12, 811 06
Bratislava, Slovensko, IČ DPH: SK 2021681618),
ktorí sú spoločnými prevádzkovateľmi týchto údajov. Spoloční prevádzkovatelia sa súhlasne dohodli na tom, že
všetky činnosti spojené s predajom Skipassov, objednávaním Karty (uzavieraním zmlúv na diaľku) a
poskytovaním elektronických služieb na webovom sídle www.tatrysuperski.pl bude vykonávať spoločnosť
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o. Tento subjekt vybavuje prihlášky dotknutých osôb v súlade
s GDPR a realizuje informačnú povinnosť voči týmto osobám vo vyššie uvedenom rozsahu.
Spoloční prevádzkovatelia údajov sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, na ktorom existuje možnosť
kontaktu vo veciach spojených s ochranou osobných údajov v rámci TATRY SUPER SKI na emailovej adrese:
tatrysuperski@gmail.com.
Pri spracúvaní údajov sa dodržiava najvyššia starostlivosť, aby sa zabránilo porušeniu ochrany osobných údajov,
ktoré sa v súlade s GDPR rozumie ako porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo protizákonnému
zničeniu, strate, modifikácii alebo neoprávnenému prístupu k odoslaným, uchovávaným alebo inak
spracúvaným osobným údajom.
Spracúvanie osobných údajov
Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami zákona na nižšie uvedené účely – v závislosti od toho,
ktorú funkciu webového sídla alebo akú službu použila určitá dotknutá osoba (lebo tieto údaje pochádzajú len
z činnosti používateľa na webovom sídle Prevádzkovateľa, a ich rozsah závisí od toho, ktoré služby alebo
funkcie sa používateľ rozhodol použiť a ktoré služby a funkcie boli/sú/budú dostupné na webovom sídle
v momente činnosti používateľa; vzhľadom na uvedené sa budú spracúvať len príslušné a primerané údaje,
podľa pravidiel v úvode tohto dokumentu, vyplývajúce z činnosti používateľa a nepresahujúce túto činnosť):
A. primerane a v súlade čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
 na uzavretie zmluvy na diaľku (vrátane zmluvy s určeným obsahom); na plnenie zmluvy
(vrátane verifikácie údajov osoby oprávnenej na použitie určitej služby); na obsluhu účtu a riešenie
technických problémov; na kontakt so Zákazníkom vzhľadom na ním predloženú požiadavku alebo
plnenie zmluvy; na použitie funkcie Webového sídla;
B. primerane a v súlade čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
 na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne platných právnych
predpisov, vrátane účtovnej a daňovej povinnosti, v tom vyhotovenia faktúry, riešenia reklamácie; na
poskytnutie údajov na požiadanie orgánov verejnej moci v súlade s osobitným zákonom, napr.
policajného zboru, prokuratúry, súdu; pre zaručenie bezpečnosti a ochrany života a zdravia (vrátane
ohlásenia nehody záchranným službám);
C. primerane a v súlade čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
 vzhľadom na oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (Poskytovateľa) primerane na nižšie uvedené účely:
na kontrolu a na verifikáciu oprávnení – predchádzanie podvodom (vrátane oznámenia takýchto
udalostí policajnému zboru alebo prokuratúre); na prípadne určenie, domáhanie sa alebo ochranu
pred nárokmi tretích osôb; na analytické účely; na ponúkanie tovarov a služieb Poskytovateľa priamo
Poskytovateľom (marketingové opatrenia) alebo na účely priameho poskytovania tovarov a služieb
(marketingové opatrenia) spoločností, ktoré spolupracujú s Poskytovateľom bez použitia prostriedkov
elektronickej komunikácie (oprávneným záujmom je realizácia marketingových opatrení, ktoré
propagujú realizovanú činnosť alebo činnosť iných subjektov); na účely ponúkania výrobkov a služieb
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Poskytovateľa priamo Poskytovateľom (marketingové opatrenia)
alebo na účely priameho
poskytovania tovarov a služieb (marketingové opatrenia) spoločností, ktoré spolupracujú
s Poskytovateľom s použitím prostriedkov elektronickej komunikácie – pričom sa tieto opatrenia,
vzhľadom na iné platné predpisy, najmä Telekomunikačné právo a zákon Poľskej republiky
o poskytovaní elektronických služieb, vykonávajú len na základe príslušných súhlasov, ak takéto
súhlasy boli získané; na bezpečnostné účely a na účely predchádzania zneužitiam a podvodom; na
účely propagačných akcií a kampaní, ktorých sa môžu zúčastniť Objednávatelia; na riešenie
požiadaviek odosielaných prostredníctvom kontaktného formulára, iných žiadostí, vrátane
zabezpečenia zúčtovateľnosti (v odôvodnených prípadoch poskytovanie odpovedí na odoslané
požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára alebo iným spôsobom, vrátane uchovávania
takýchto žiadostí a poskytnutých odpovedí pre dodržanie pravidla zúčtovateľnosti).
V súlade s vyššie uvedeným sú údaje od používateľov spojené s ich činnosťou na webovom sídle, preto všetky
údaje od používateľov webového sídla sú hromadené na dva spôsoby:
 údaje dobrovoľné poskytované používateľom – tieto údaje sú poskytované prostredníctvom registračných,
kontaktných formulárov, ak sú dostupné na webovom sídle;
ak poskytnutie označených údajov je podmienkou uzavretia zmluvy, druh týchto dát je vhodné popísaný;
vzhľadom na povahu uzavieranej zmluvy, podľa ktorej objednávaný skipass je pre inú osobu ako tu, ktorá
vyplní formulár, údaje takejto osoby v rozsahu dátum narodenia, meno a priezvisko môže poskytnúť osoba,
ktorá vyplní formulár v predajnom paneli (v takomto prípade nemá Prevádzkovateľ k dispozícii ostatné
údaje dotknutej osoby, ani kontaktné údaje);
 údaje získané počas používania webového sídla – ktorými môžu byť:
a) údaje v súboroch denníka servera – server Prevádzkovateľa automaticky zaregistruje údaje ako
požiadavku na stránku odoslanú používateľom, dátum a hodinu odoslania odpovede, údaje o zariadení
(napr. model zariadenia), druh prehliadača, jazyk prehliadača, druh operačného systému;
b) údaje hromadené nástrojom Google Analytics pri monitorovaní návštevnosti webovej stránky;
c) IP adresa – každý počítač napojený na internet má pridelené individuálne číslo, čiže IP adresu; podľa
tejto adresy sa môže napr. zistiť krajina, z ktorej určitý používateľ sa napojil na sieť;
d) textové súbory (ang. "cookies") posielané do počítača používateľa počas návštevy webovej stránky;
e) serverové logy – v dôsledku hromadenia operátorom logov webového servera, ktorý funguje na adrese
webového sídla.
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je nevyhnutné vzhľadom na povahu zmluvy alebo spôsob jej plnenia sú
vhodné označené a zvýraznené. Následkom odmietnutia poskytnutia takto označených údajov je odmietnutie
poskytnutia určitej služby Poskytovateľom alebo nemožnosť účinného podania návrhu uzavretia zmluvy predaja
na diaľku (vrátane návrhu s určitým obsahom). V ostatných prípadoch neposkytnutie údajov (alebo jednotného
údaja) môže sťažiť alebo znemožniť správny výkon iných funkcií alebo služieb dostupných na webovom sídle.
Poskytnutie osobných údajov používateľom je dobrovoľné, ale v rozsahu podľa predchádzajúcej vety
nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
V prípade použitia možnosti prihlásenia sa cez Facebook alebo Google, tieto webové sídla môžu zhromažďovať
a spracovávať osobné údaje používateľa vzhľadom na použitie funkcie webového sídla. Pred použitím tejto
možnosti odporúčame, aby sa používateľ zoznámil s pravidlami spracovávania osobných údajov týchto
subjektov.
Príjemcovia
Príjemcami osobných údajov sú primerane:
a) na plnenie zmluvy na diaľku – spolupracujúce subjekty (poskytujúce služby) v rámci spoločného skipassu
TATRY SUPER SKI, subjekt, ktorý zabezpečuje obsluhu karty SkiData;
b) na realizáciu platby za objednávku – Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000296790), 30-552 Kraków (Poľská
republika), ul. Wielicka 72;
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c)

v každom prípade orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené zo zákona vykonávať svoje povinnosti
podľa právnych ustanovení, napr. policajný zbor, prokuratúra, daňový úrad;
d) subjekty, ktoré poskytujú marketingové služby na podporu propagácie tovaru, organizácie propagačných
akcií;
e) subjekty, ktoré obsluhujú informačné systémy a poskytujú IT služby pre udržanie správnej prevádzky
systému, jeho aktualizáciu, opravy, zavádzanie a zlepšovanie funkcií.
Údaje budú sprístupnené vonkajším subjektom len v súlade s platnou legislatívou.
Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa uchovávajú maximálne po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov, vrátane
správnej činnosti Prevádzkovateľa, so zohľadnením lehôt premlčania nárokov a doby podmienenej povinnosťou
uchovávať účtovné doklady v súlade s ustanoveniami zákonov, ktoré ukladajú Prevádzkovateľovi povinnosť
uchovávania dokumentov (so zohľadnením premlčacej doby daňovej povinnosti) a súčasne s dodržaním
pravidla zúčtovateľnosti. V súlade s čl. 118 Občianskeho zákonníka Poľskej republiky: „Ak osobitné ustanovenie
neustanovuje inak, tak premlčacia doba je šesť rokov pri nárokoch na periodické pohľadávky a pri nárokoch
spojených s podnikateľskou činnosťou – tri roky. Avšak premlčacia doba končí v posledný deň kalendárneho
roka, ak nie je kratšia ako dva roky.” Údaje spracúvané na základe vyjadreného súhlasu sa budú uchovávať do
momentu odvolania súhlasu; a údaje spracúvané na účely odôvodnených záujmov Prevádzkovateľa – do
momentu podania námietky, neplatí v prípade, ak v súlade so zákonom má Prevádzkovateľ právo ďalej
spracúvať osobné údaje napriek tomu, že dotknutá osoba podala námietku.
Práva dotknutej osoby
Týmto informujeme dotknutú osobu:
a) že má právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k vlastným osobným údajom, o ich opravu a vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania, a aj právo podať námietku voči spracúvaniu, taktiež právo na prenosnosť
údajov;
b) že ak sa údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2
písm. a)) – osoba, ktorá udelí takýto súhlas, má právo odvolať súhlas v každom momente, čo nemá vplyv
na právoplatnosť spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním;
c) že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov nevyhnutných pre uzavretie zmluvy na diaľku,
ktoré sú súčasne potrebné k vyúčtovaniu vykonávanej podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa – tzn.
neposkytnutie údajov označených ako povinné k uzavretiu zmluvy s určitým obsahom na diaľku
prostredníctvom webového sídla môže znemožniť uzavretie takejto zmluvy a ďalej jej plnenie. V ostatných
prípadoch neposkytnutie údajov (alebo jednotného údaja) môže sťažiť alebo znemožniť správny výkon
iných funkcií alebo služieb dostupných na webovom sídle.
d) že má právo podať sťažnosť na dozorný orgán – riaditeľa Úradu pre ochranu osobných údajov;
e) že v momente ukončenia doby uchovávania v súlade so zákonom budú osobné údaje odstránené;
f) že osobné údaje sa nebudú spracúvať automatizovaným spôsobom (vrátane profilovania) tak, že
v dôsledku takéhoto automatizovaného spracúvania by sa mohli prijať akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa
používateľa, mohli by sa vyskytnúť iné právne účinky alebo iným spôsobom závažne ovplyvniť používateľa
webového sídla.
Súbory cookie
Prevádzkovateľ oznamuje, že v súlade s čl. 173 zákona Poľskej republiky Telekomunikačné právo sa na
webovom sídle používajú súbory cookie obsahujúce dáta, predovšetkým textové súbory, ktoré sa uložia na
koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory obyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú,
dobu ich uchovania na koncovom zariadení a unikátne číslo. Tieto súbory sa používajú na nasledujúce účely:
 aby používateľ mohol jednoduchšie používať webové stránky počas návštevy;
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pre identifikáciu používateľa v neskoršej dobe, ak otvorí stránku zo zariadenia, na ktorom boli uložené
súbory cookie;
 pre vytvorenie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom používatelia webového sídla používajú
webové sídlo, vďaka čomu sa môže zlepšiť štruktúra a obsah tohto webového sídla;
aby sa obsah webového sídla mohol prispôsobiť určitým používateľským preferenciám a používanie webových
stránok bolo zoptimalizované a prispôsobené individuálnym požiadavkám používateľa.


Na webovom sídle sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie: „relačné” cookies sa ukladajú na koncovom
zariadení používateľa do času odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia webového prehliadača;
„trvalé” cookies sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu určenú v parametroch súborov cookie
alebo do momentu ich odstránenia používateľom; „analytické” cookies umožňujú hromadiť údaje o spôsobe
používania stránok webového sídla; „nevyhnutné” cookies umožňujú využiť služby dostupné na webovom sídle;
„funkčné” cookies umožňujú zapamätať nastavenia používateľa a individualizovať používateľské rozhranie;
„vlastné” cookies ukladá webové sídlo; „vonkajšie” cookies pochádzajú z iného webového sídla.
Rozsah automaticky hromadených dát závisí od nastavení webového prehliadača používateľa. Preto
odporúčame, aby používateľ skontroloval nastavenia svojho prehliadača, a tým aj zistil, aké údaje automaticky
sprístupní jeho prehliadač a prípadne tieto nastavenia upravil. V prípade potreby sa používateľ môže zoznámiť
z obsahom záložky „Pomoc“ používaného webového prehliadača.
Prevádzkovateľ webového sídla upozorňuje, že existuje možnosť upraviť podmienky uchovávania a odosielania
súborov cookie v nastaveniach webových prehliadačov, napr.:
 v prehliadači Internet Explorer
 v prehliadači Microsoft Edge
 v prehliadači Mozilla Firefox
 v prehliadači Chrome
 v prehliadači Opera
 v prehliadači Safari
Predvolené nastavenia webového prehliadača obyčajne povoľujú uchovávať súbory cookie
na koncovom zariadení používateľa, avšak používatelia webového sídla môžu tieto nastavenia meniť. Webový
prehliadač môže tiež súbory cookie odstrániť alebo ich automaticky blokovať. Detailné údaje o súboroch cookie
sú dostupné v nastaveniach alebo dokumentácii webového prehliadača, ktorý používateľ používa. Súčasne
upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie nevyhnutných pri overovacom postupe, pre zaručenie bezpečnosti
alebo zapamätanie používateľských preferencií, ak sa takéto vyskytujú na webovom sídle, môže sťažiť
a v krajných prípadoch aj znemožniť používanie webového sídla (alebo funkcií ponúkaných na webovom sídle).
Prevádzkovateľ webového sídla upozorňuje aj na to, že niektoré údaje o správaní používateľa budú
zaznamenané v logoch na serveri. Takéto dáta sa môžu použiť len na správu webového sídla a aj pre
zabezpečenie riadneho poskytovania hostingových služieb. Prehliadaný obsah je identifikovaný cez URL adresy.
Okrem toho môžu byť zaznamenané aj: verejná IP adresa počítača, z ktorého bola odoslaná požiadavka (môže
to byť priamo počítač používateľa); názov klientskej stanice – identifikácia cez protokol http, ak takáto možnosť
je dostupná; používateľské meno, ktoré sa zadáva počas autorizácie, čas prijatia požiadavky, prvý riadok http
požiadavky, kód http odpovede, počet bajtov, ktorý bol odoslaný zo servera, URL adresa predchádzajúcej
stránky, ktorú navštívil používateľ (referer link) – ak navštívil stránku Prevádzkovateľa z odkazu, údaje
o prehliadači používateľa, údaje o chybách, ktoré vznikli počas realizácie transakcie HTTP. Uvedené údaje sa
použijú len na účely prevádzky servera.
Na webovom sídle môžu byť umiestnené vonkajšie odkazy, ktoré umožňujú používateľom priamy prechod na
iné webové stránky (alebo prihlásenie sa na webové sídlo) prípadne počas používania webového sídla sa na
zariadení používateľa môžu uložiť súbory cookie od iných subjektov, najmä od dodávateľov aplikácií ako:
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, aby používateľ mohol využiť funkčnosti webového sídla zintegrované
s týmito aplikáciami. Každý z uvedených dodávateľov určuje pravidlá používania súborov cookie vo vlastnej
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politike súkromia, a vzhľadom na uvedené Prevádzkovateľ oznamuje, že nemá vplyv na politiku súkromia
a používania súborov cookie realizovanú týmito dodávateľmi. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste
sa pred použitím ponúkanej funkcie/obsahu na inej webovej stránke alebo sídle zoznámili s ustanoveniami
politiky súkromia a využívania súborov cookie tejto webovej stránky alebo sídla, ak boli zverejnené, a ak nie sú
dostupné, tak odporúčame, aby ste v takomto prípade kontaktovali prevádzkovateľa takejto webovej stránky
alebo sídla pre získanie o tom potrebných informácií.
Kontrola spracúvania údajov
Prevádzkovateľ vynaložil všetku snahu, aby zabezpečil všetky fyzické, technické a organizačné prostriedky na
ochranu osobných údajov pred ich náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou,
neoprávneným zverejnením, využitím alebo prístupom, v súlade so všeobecne platnou legislatívou.

Kontaktné miesto
Ustanovuje sa spoločné kontaktné miesto na emailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com. Dotknuté osoby sa
kontaktovať na tejto adrese vo všetkých veciach spojených so spracúvaním ich osobných údajov a výkonom
práv, ktoré im patria v súlade s GDPR.
Táto Politika súkromia platí od 1. decembra 2018.
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