PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
•

Spoločnosť Hacktrophy spol. s r. o. , Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská
časť Ružinov , IČO: 50 767 895 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel, Sro, vložka č. 118223/B (ďalej len „Hacktrophy“) zhromažďuje
a spracúva za účelom ďalej špecifikovaných v týchto zásadách ochrany osobných
údajov osobné údaje najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Spoločnosť Hacktrophy
získa uvedené osobné údaje prostredníctvom registrácie, alebo iným spôsobom
uvedeným na webstránke https://hacktrophy.com (ďalej len „Stránka“). Akékoľvek
zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Hacktrophy sa
vykonáva striktne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“).

•

Podmienkou využitia akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou
Hacktrophy prostredníctvom Stránky je vyjadrenie Vášho výslovného súhlasu
s poskytnutím osobných údajov potrebných pre riadne poskytnutie vybranej
služby. Vezmite prosím na vedomie, že bez poskytnutia požadovaných osobných
údajov nie je možné, aby Vám spoločnosť Hacktrophy poskytla svoje služby.

•

Súhlas s používaním Vašich osobných údajov podľa podmienok uvedených
v týchto pravidlách udeľujete spoločnosti Hacktrophy na dobu 10 rokov.

•

Používaním Stránky súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané
prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s používaním
Stránky, môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa
nachádzajú servery podporujúce Stránku (vrátane, ale nie výlučne len, prenosov
z týchto miest späť do krajiny vašej registrácie) za účelom prevádzkovania a
rozvíjania Stránky, vrátane prenosov ku subdodávateľom alebo zástupcom
spoločnosti Hacktrophy, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace so Stránkou, alebo za
účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

•

Účel spracúvania osobných údajov je podmienený obsahom služby poskytovanej
spoločnosťou Hacktrophy, ktorú sa rozhodnete využiť. Spoločnosť Hacktrophy
získava vyššie uvedeným spôsobom osobné údaje na nasledovné účely:
a. využívanie služby/vaša aktívna účasť v Hacktrophy Bug Bounty Programe, či už
ako zákazník alebo etický hacker podľa podmienok uvedených na Stránke,
b. zasielanie obchodných, marketingových a reklamných informácií, konkrétne:

S využitím štatistickej pravdepodobnosti sa Vám snažíme prezentovať iba také
reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás zaujímavé, pričom tak robíme zasielaním
reklamných informácií e-mailom. S takýmto využitím Vašich údajov môžete
kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom krátkeho písomného
oznámenia, ktoré zašlete na info@hacktrophy.com.
Vďaka nášmu Newsletteru, ktorý zasielame e-mailom, máte možnosť
pravidelne získavať najnovšie informácie o aktuálnej činnosti a ponukách našej
spoločnosti. Náš Newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na
to výslovne udelili svoj súhlas. Svoj súhlas s uložením vašej e-mailovej adresy a
s jej využívaním na zasielanie elektronického Newslettera môžete kedykoľvek
odvolať bez toho, aby vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s
odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. Pre odhlásenie
Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz.
Vaše osobné údaje tiež získavame za účelom prezentácie ponuky služieb
poskytovaných našou spoločnosťou v budúcnosti, ale aj za účelom
zodpovedania Vašich prípadných otázok, či pripomienok k rozsahu, obsahu
alebo kvalite našich služieb. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi
predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás
mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o
službách alebo o propagačných akciách, ktoré ponúkame. Vaše osobné údaje
tiež môžu byť potrebné, aby sme vás mohli kontaktovať kvôli dodatočným
informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky
a/alebo požiadavky.
•

Okrem prípadov, keď to vyžadujú platné všeobecne záväzné právne predpisy,
neodovzdáme Vaše osobné údaje tretej strane bez vášho dovolenia.

•

V zmysle § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe
písomnej žiadosti od nás vyžadovať
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty
bod zákona o ochrane osobných údajov;
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme
získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo
k porušeniu zákona,
h. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
uplynutím času jeho platnosti.
•

Spoločnosť Hacktrophy z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo
vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané
spoločnosťou Hacktrophy v súvislosti s prevádzkou Stránky.

•

Stránku môžete používať pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť
Hacktrophy informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné
údaje. Avšak z času na čas môžu spoločnosť Hacktrophy alebo ňou poverené
tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti
Hacktrophy zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované
ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach. Cookie je uložené
na pevnom disku vo vašom počítači a nie na Stránke. Spoločnosť Hacktrophy
a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami
umiestnili v cookies prostredníctvom Stránky.
Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu
častého zadávania hesla počas jednej návštevy. Táto informácia nie je osobne
identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne.
Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete
si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané
nastavenia umožňuje. Vezmite prosím na vedomie, že pri vypnutých cookies
nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránky, ktoré by obohatili vašu
návštevu, ani nebudete môcť sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa
určitých transakcií na Stránke.
Okrem toho môžu Stránka používať aj inú technológiu, ktorá umožňuje
spoločnosti Hacktrophy zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad
vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý
používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných
prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

•

Osoba mladšia ako 18 rokov, resp. mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná
hranica v danej krajine, nesmie zasielať spoločnosti Hacktrophy žiadne
informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie
Stránky a služieb, alebo na realizáciu akýchkoľvek iných právnych úkonov
potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou
prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

•

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť
prístup na Stránku alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho
oznámenia.

•

Spoločnosť Hacktrophy môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne
poskytované služby, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce
sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).

