
Prevádzkovateľom informačného systému „Web stránka www.ppa.sk" je PPA CONTROLL, 
a.s., IČO: 17055164, DIČ: 2020459078, sídlo: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava. 
Osobné údaje sú v ňom získavané z dôvodu podpory predaja a potreby zaslať spätnú väzbu 
na otázky a námety súvisiace s webovou stránkou a činnosťou firmy. 
Osobné údaje z tohto informačného systému prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám, ani 
nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z 
osobitných zákonov. 
 
Používateľ webovej stránky, najmä jej kontaktného formulára, podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá osoba, má 
právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
- informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme, 
- presné informácie o zdroji, z ktorého jeho osobné údaje získal, 
- zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
- likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 
- likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 

porušeniu zákona, 
- blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času 

jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu. 
 
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona. Vo veci otázok ochrany vašich osobných 
údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese ppa@ppa.sk. 
 
Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Táto technológia 
získava a uchováva informácie o správaní sa užívateľov na tejto stránke a jej podstránkach, a 
umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránok tak, aby bol užívateľom dostupnejší. Táto 
stránka neukladá informácie o správaní sa jednotlivých konkrétnych užívateľov, niektoré 
funkcie technológie cookies však môžu byť využité na anonymné štatistické zisťovanie, alebo 
marketingové a reklamné účely a to aj tretích strán. Ak užívateľ týchto stránok nesúhlasí s 
touto politikou využívania technológie cookies touto stránkou, môže kedykoľvek slobodne 
vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača, zakázať ukladanie 
súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať 
na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade 
prevádzkovateľ nezaručuje plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb. 


