
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH 

PROSTREDNÍCTVOM WEBU A INTERNETU 

V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č. 

2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov) by sme vás chceli informovať o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré 

nám ako dotknuté osoby poskytnete prostredníctvom webu a internetu. 

 

Prevádzkovateľ: Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, so sídlom Klenová 

1687/8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, IČO 30 855 748, zapísané v evidencii občianskych 

združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90- 23651-4 (ďalej len 

ČERVENÝ NOS alebo občianske združenie), tel. kontakt +4212 243 628 088, email: 

info@cervenynos.sk,webová stránka: www.cervenynos.sk 

Zástupca prevádzkovateľa: Mgr. Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka, tel. kontakt +421 

948 262 120, email: zuzana@cervenynos.sk 

 

Keď navštívite stránku www.cervenynos.sk, ČERVENÝ NOS získava vaše osobné údaje, 

týkajúce sa vašej aktivity na stránke. Tieto údaje môžu byť najmä vaša IP adresa, ID vášho 

zariadenia alebo browsera, vaša aktivita na stránke, čas strávený na stránke a podobne. Niektoré 

z týchto údajov sú základné (funkčné), okrem nich tiež v prípade súhlasu získavame súbory 

cookies služby Google Analytics. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť záujem 

o informácie na našej stránke a umožňujú nám prispôsobovať jej obsah záujmom jej 

návštevníkov, ako aj zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu s ČERVENÝM NOSOM. Niektoré 

súbory cookies tiež uľahčujú prístup k informáciám o aktivitách ČERVENÉHO NOSA 

v sociálnych médiách.  

 

Svojím súhlasom s informáciou na stránke o používaní cookies dávate súhlas so spracovaním 

funkčných a technických cookies, prosím vezmite do úvahy, že za súhlas sa v tomto prípade 

považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového 

programu.  

 

Analytické súbory cookies sú v základnom nastavení vypnuté a získavať ich môžeme len na 

základe vášho výslovného súhlasu, na základe ktorého tieto cookies povolíte. 

 

V súlade s nastaveniami služby cookies je súhlas udelený na obdobie 26 mesiacov od vašej 

posledej aktivity na stránke www.cervenynos.sk. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše údaje 

vymazané. Počas platnosti súhlasu nie sú údaje ČERVENYM NOSOM prenášané mimo 

územia EU. ČERVENÝ NOS vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie takto 

získaných údajov. Prostredníctvom služby Google Analytics môžu byť vaše údaje získavané 

automaticky spracovávané mimo územia EU, na serveroch v USA. USA boli Európskou 

komisiou podľa pravidiel Privacy Shield uznané ako krajina bezpečná z hľadiska spracovania 

osobných údajov. 

 

Nastavenia cookies si môžete upraviť priamo vo svojom webovom prehliadači. Ak sa 

rozhodnete odmietnuť cookies, stále môžete prehliadať webovú stránku ČERVENÉHO NOSA, 

hoci niektoré vaše aktivity tým môžu byť obmedzené. Keďže spôsoby prijatia alebo 

odmientutia cookies sa líšia podľa prehliadača, ktorý používate, pre viac informácií prosím 

využite funcionalitu Nastavenia alebo Pomoc vášho prehliadača. 

 

http://www.cervenynos.sk/
http://www.cervenynos.sk/


Niektoré prehliadače, napríklad Internet Explorer, Firefox a Safari – ponúkajú možnosť 

zaslania inštrukcie „Do Not Track“. Keďže aktuálne existujú rôzne technologické štandardy 

pre tieto inštrukcie, webová stránka ČERVENÉHO NOSA v súčasnosti nepodporuje takéto 

inštrukcie. 

 

Ak máte akékoľvek otázky, prípadne je potrebné uvedené informácie bližšie vysvetliť, prosím 

kontaktujte nás písomne, emailom, alebo telefonicky podľa údajov uvedených vyššie. 


