
Ochrana osobných údajov (GDPR) 
Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská  2/134, 
821 04 BraJslava, IČO: 45 459 584, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BraJslava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 64288/B. 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a 
zákaznícku podporu, aby boli dodržané naše zákonné povinnosJ, a Jež chránené naše oprávnené 
záujmy. Zhromažďovanie osobných údajov o osobách, ktoré majú o naše služby záujem, alebo ktoré 
nám dali súhlas, je určené na ich oslovovanie s ponukou produktov a služieb. 

Webovú stránku spoločnosJ UNICO Invest SK s.r.o. môžete navš_viť bez toho, aby sme vás 
idenJfikovali, alebo aby ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Server zhromažďuje IP adresy z 
technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu webovú stránku a opJmálne ju 
zobraziť.  

V prípade, že potrebujeme získať vaše osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli 
poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných 
emailov o našej spoločnosJ, vždy vás o tom vopred informujeme. Nie je vašou povinnosťou poskytnúť 
nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné, aby sme vám 
mohli byť poskytnuté požadované služby. 

Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas,  máte právo kedykoľvek svoj súhlas 
odvolať. Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proJ nezákonnému spracúvaniu, 
nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, používame prísne bezpečnostné opatrenia.  

Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov, a následne 
si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon. 

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, 
môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe 
súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom 
kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontakt.  

Jednotlivé práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu unico@unico.sk alebo pomocou 
našich kontaktných údajov, ktoré nájdete v sekcii Kontakt. 

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosJ týkajúce sa používania vašich osobných údajov, 
kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese unico@unico.sk alebo pomocou kontaktných údajov 
uvedených v sekcii Kontakt.  

Cookies 

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s 
názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj. 

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní 
webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, 
veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri 
opätovnom prehliadaní webových stránok. 

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových 
stránok záujmom návštevníka. 

Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok 
vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto 
webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. 

Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne idenJfikovali. Tieto súbory cookie sa 
nepoužívajú na iné účely ako Je, ktoré sú tu popísané. 

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už 
uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade 
budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré 
služby a funkcie. 


