Ochrana osobných údajov
Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach. Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní
osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou a chceli by sme vás preto informovať aj o spôsobe získavania
a spracovávania poskytnutých osobných údajov.
Osobné údaje , ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou
spoločnosťou. alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s
právnymi predpismi v súlade zo zákonom č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Informácie o spoločnosti - ďalej len prevádzkovateľ:
Obchodné meno: IMPA Bratislava, a.s.
Sídlo:

Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava

IČO:

35731851

IČ DPH

SK2021410941

Zápis v registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1564/B

Prevádzka 1:

IMPA Šamorín, s.r.o.
Sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín
IČO: 31392938, IČ DPH: SK2020369362

Prevádzka 2:

IMPA Žiar nad Hronom, s.r.o.
Sídlo / Prevádzka: Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062, IČ DPH: SK2020479131

Prevádzka 3:

IMPA Žilina, s.r.o.
Sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina
IČO: 31600115, IČ DPH: SK2020442578

Prevádzka 4:

IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Prevádzka: Janoškova 2278, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 35684046, IČ DPH: SK2020310248

Prevádzka 5:

IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava
Prevádzka: ul. 1. Mája 3528, 031 04 Bratislava
IČO: 35761768, IČ DPH: SK2020273827

Získavanie a spracovávanie osobných údajov - registrácia, objednávky, formuláre a
otázky k produktom
Prevádzkovateľ internetového obchodu ESHOP, na internetovej stránke www.impa.sk, spoločnosť IMPA
Bratislava, a.s., vás na základe §15 Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. účinného od 1. júla
2013 informuje, že údaje získané za účelom registrácie v internetovej predajni v rozsahu meno, priezvisko,
fakturačná adresa, adresa doručenia, emailová adresa a telefonický kontakt získané v súlade s §10 ods.3 písm.
b) Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov budú spracovávané a uchovávané po dobu 20 rokov v
informačnom systéme spoločnosti, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie predzmluvných
vzťahov alebo kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Osobné
údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa a telefonický kontakt budú poskytnuté za
účelom dodania tovaru prepravnej spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti IMPA Bratislava, a.s.
na základe zasielateľskej zmluvy.
Spoločnosť IMPA Bratislava, a.s. prehlasuje, že tieto poskytnuté údaje budú využívané na účel, pre ktoré boli
získané a rovnako budú využívané na marketingové aktivity spoločnosti. Spoločnosť IMPA Bratislava, a.s.
prehlasuje, že tieto poskytnuté údaje budú využívanie výlučne v sieti spoločností IMPA a nebudú poskytnuté
tretím osobám.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov - registrácia pre odber Newslettera
Zaregistrovaním emailovej adresy k odberu noviniek formou Newslettera zákazník udeľuje prevádzkovateľovi
súhlas na spracovaním osobných údajov v rozsahu mailová adresa v zmysle s §11 ods.1 Zákona 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú spracovávané a uchovávané po dobu 20 rokov v
informačnom systéme spoločnosti a budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané. Zrušenie súhlasu je
možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi.

Ochrana práv dotknutých osôb :
Informácie o právach osoby, ktorá osobné údaje poskytuje , nájdete v §28 Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov.

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: info@impa.sk

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO:35 731 851
IČ DPH:SK2021410941
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka číslo: 1564/B

Banka: VÚB BANKA
http://www.impa.sk/
Č.účtu:3109433751
IBAN: SK83 0200 0000 0031 0943 3751
BIC: SUBASKBX

