Pokyny k ochrane osobných
údajov
Pre skupinu Deutsche Leasing Group je mimoriadne dôležité vaše právo na
informácie a sebaurčenie, ako aj ochrana vášho súkromia pri spracovaní
osobných údajov a využívaní našej internetovej ponuky. Preto skupina
Deutsche Leasing Group prijala technické a organizačné bezpečnostné
opatrenia na zabezpečenie tejto ochrany. Nižšie nájdete prehľad o tom, ktoré
osobné údaje sa spracovávajú a na aký účel.

I Všeobecné spracovanie osobných údajov
1. DS GMO Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré poskytnete pri návšteve našej webovej stránky, sa spracujú v
súlade s ustanoveniami Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a
všetkými ostatnými platnými zákonnými ustanoveniami.
2. Právny základ
Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na zabezpečenie oprávneného záujmu
spoločnosti Deutsche Leasing AG alebo tretej strany a záujmy, základné práva a
slobody dotknutej osoby neprevážia prvý menovaný záujem, článok 6 ods. 1. písm. f)
GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.
3. Vymazanie osobných údajov a doba uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako sa neplní účel
uloženia.

II Príprava webovej stránky a vytváranie logických súborov
1. Opis, rozsah a právny základ spracovania osobných údajov
Pri každom vyvolaní našej webovej stránky náš systém automaticky zbiera údaje a
informácie z počítačového systému vyvolaného počítača. Pritom sa získajú tieto údaje:
(1) informácie o type prehliadača a použitej verzii;
(2) operačný systém používateľa;
(3) poskytovateľ internetových služieb používateľa;
(4) IP adresa používateľa
(5) dátum a čas prístupu
(6) webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na túto internetovú ponuku
(7) webové stránky, ktoré sa vyvolajú systémom používateľa cez túto webovú stránku.
Tieto údaje sa taktiež uložia v logických súboroch nášho systému. Ukladanie týchto
údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutočňuje.
2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a logických súborov je článok 6 ods.
1. písm. f) GDPR.

3. Účel spracovania osobných údajov
Dočasné a krátkodobé uloženie IP adresy používateľa systémom je nevyhnutné, aby sa
umožnilo dodanie webovej stránky do jeho počítača. Na tento účel sa počas trvania
relácie musí zostať uložená IP adresa používateľa.
Ukladanie v logických súboroch sa uskutočňuje, aby sa zabezpečila funkčnosť webovej
stránky. Navyše údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a zabezpečenie
bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Vyhodnotenie osobných údajov
na marketingové účely sa neuskutočňuje.
Na tieto účely máme tiež oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov podľa
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
4. Doba uloženia
Údaje sa po skončení príslušnej relácie vymažú. Logické súbory webového servera sa
uložia na 90 dní a potom sa ešte umiestnia na záložné pásky na 30 dní. IP adresy
používateľov sa pritom vymažú alebo anonymizujú, preto priradenie na vyvolávaného
klienta nie je viac možné.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Záznam údajov na prípravu webovej stránky a ukladanie osobných údajov v logických
súboroch je nevyhnutne potrebné na prevádzku internetovej stránky. Následne zo strany
používateľa neexistuje žiadna možnosť námietky.

III Používanie cookies
1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Táto webová stránka používa súbory cookies s obmedzenou životnosťou na analýzu
používania tejto webovej stránky a jej optimalizáciu pre vás. Súbory cookies používame,
aby bolo možné jednoduchšie využívať túto webovú stránku. Niektoré prvky tejto
internetovej stránky vyžadujú, aby vyvolávaný prehliadač bolo možné identifikovať aj po
zmene stránky. V cookies sa preto ukladajú a sprostredkúvajú tieto údaje: Jazykové
nastavenia a cookies informácií o prihlásení sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v
internetovom prehliadači, resp. internetovým prehliadačom v počítačovom systéme
používateľa. Keď používateľ vyvolá webovú stránku, súbor cookie sa uloží na
operačnom systémy používateľa. Cookies sa nestávajú súčasťou vášho systému a
nemôžu spôsobiť žiadne škody. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické
akceptovanie cookies. Cookie v systéme používateľa umožňuje jednoznačnú
identifikáciu použitého prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky, čo uľahčuje
používateľnosť.
Ukladanie cookies môžete deaktivovať alebo váš prehliadač nastaviť tak, aby vás
upozornil na používanie cookies alebo odmietol odosielanie. Všetky funkcie na našej
internetovej stránke sú vám k dispozícii aj bez cookies. Keď deaktivujete cookies, môže
to viesť prípadne k obmedzeniam funkčnosti našich ponúk.
Sledovanie pixelov v rámci webovej stránky sa používa taktiež na nasmerovanie ponúk v
remarketingu. Nezískavajú žiadne osobné údaje a nie sú prepojené s osobnými údajmi
na počítači používateľa ani s databázou.
2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za používania cookies je článok 6
ods. 1 písm. f) GDPR.
3. Účel spracovania osobných údajov
Účelom používania technicky potrebných cookies je zjednodušiť používanie webových
stránok pre používateľov. Niektoré funkcie tejto internetovej stránky nie je možné

ponúknuť bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby prehliadač bol opätovne
rozpoznaný aj po zmene stránky.
Pre nasledujúce aplikácie potrebujeme cookies:
(1) Prihlásenie
(2) Prevzatie jazykových nastavení
[3] Spozorovanie vyhľadávaných pojmov
Za účelom zlepšenia kvality tejto webovej stránky a jej obsahov sa používajú analytické
cookies. Analýzou cookies sa dozvieme, ako sa webová stránka využíva a tak môžeme
neustále optimalizovať našu ponuku. K týmto účelom patrí tiež náš oprávnený záujem o
spracovanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
4. Doba uloženia, možnosť námietky a odstránenia
Súbory cookie sa ukladajú na počítači používateľa a z tohto sa sprostredkúvajú na našu
stránku. Ako používateľ máte preto tiež plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou
nastavení na vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť
prenos cookies. Už uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať. Toto sa môže
uskutočniť aj automaticky. Ak sa cookies na našej webovej stránke deaktivujú, podľa
možnosti sa nebudú dať viac využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Používanie informácií iných poskytovateľov služieb
Google Maps:
Pre túto webovú stránku sa na zobrazenie máp používajú Google Maps. Tým je možné
zobrazenie interaktívnych máp priamo na webovej stránke a umožňuje používania funkcie
máp. Funkcia máp od Google Maps používa perzistentné cookies. Návštevou podstránky
tejto webovej stránky, na ktorej sa používajú Google Maps, dostane Google informáciu, že
ste vyvolali príslušnú podstránku. Okrem toho sa na Google sprostredkujú údaje uvedené v
bode II. 1.
To sa uskutoční nezávisle od toho, či ste prihlásení prostredníctvom používateľského účtu
Google. Ak ste prihlásení do Google, vaše údaje budú priradené k vášmu používateľskému
účtu Google. Ak si takéto priradenie neželáte, musíte sa pred vyvolaním funkcie mapy
odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako profily používania a využíva ich na účely reklamy,
prieskumu trhu a/alebo vytvorenie svojej webovej stránky podľa potreby. Takéto
vyhodnotenie sa uskutoční najmä (zvlášť pre neprihlásených používateľov) s cieľom
poskytovať reklamy podľa potrieb a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o
vašich aktivitách na tejto webovej stránke. Máte právo podať námietku proti vytvoreniu týchto
používateľských profilov, pričom jej výkon musíte nasmerovať na spoločnosť Google.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania a spracovania osobných údajov
prostredníctvom Google nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa
služieb. Tam nájdete tiež ďalšie informácie o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach
nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google spracováva vaše osobné údaje tiež v Spojených štátoch amerických a riadi sa EUUS Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA),
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV Kontaktný formulára e-mailový kontakt
1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Na našej internetovej stránke je dostupný kontaktný formulár, ktorý možno použiť na
elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané v
zadávacej maske budú na nás sprostredkované a uložené.
(1) IP adresa používateľa
(2) Dátum a čas registrácie
Na spracovanie osobných údajov sa v rámci procesu odosielania získa váš súhlas a odkáže
sa na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Alternatívne je možné nadviazanie
kontaktu prostredníctvom pripravenej e-mailovej adresy. V takom prípade sa osobné údaje
používateľa sprostredkované e-mailom uložia. V tejto súvislosti nenastane žiadne
postúpenie osobných údajov tretím stranám. Osobné údaje sa použijú výlučne na
spracovanie konverzácie.
2. Právne základy pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je pri existencii súhlasu používateľa
článok 6 ods. 1, písm. a) GDPR.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré budú sprostredkované pri
odoslaní e-mailu, je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je e-mailový kontakt zameraný na
uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1. písm. b)
GDPR.
3. Účel spracovania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky nám slúži výhradne na spracovanie
nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu je v tom tiež
potrebný oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov.
Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie
zneužitia kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných
technológií.
4. Doba uloženia
Údaje sa vymažú, pokiaľ viac nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. V prípade
osobných údajov zo zadávacej masky kontaktného formulára a tých, ktoré boli zaslané emailom, je tomu tak vtedy, keď bude ukončená príslušná konverzácia s používateľom.
Konverzácia je ukončená vtedy, keď z okolností je možné zistiť, že príslušná situácia je
následne objasnená. Údaje, dodatočne získané počas procesu odosielania, sa vymažú
najneskôr po uplynutí lehoty siedmich dní.
5. Možnosť námietky a odstránenia
Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ak používateľ nadviaže s nami kontakt e-mailom, tak môže kedykoľvek namietať proti
ukladaniu svojich osobných údajov s účinnosťou pre budúcnosť. V takom prípade nemôže
konverzácia pokračovať.
Žiadosti o informácie alebo vysvetlenia, ako aj zrušenie prípadne udeleného súhlasu, ako aj
prípadnú námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov, nasmerujte, prosím, na emailovú adresu
service@deutsche-leasing.com
alebo na adresu uvedenú v tiráži. Ubezpečujeme vás, že všetky osobné údaje, ktoré boli
uložené pri nadviazaní kontaktu, budú vymazané.

IV a. Newslettery a elektronické oznámenia
Posielame newslettery, e-maily a ďalšie elektronické oznámenia (ďalej len „„newslettery“) iba
so súhlasom príjemcov alebo zákonným povolením. Ak sa v rámci prihlásenia na newsletter
tieto obsahy konkrétne opíšu, sú rozhodujúce pre súhlas používateľov. V ostatnom naše
newslettery obsahujú informácie o našich službách a o nás.
Ak sa chcete prihlásiť na odber našich newsletterov, zásadne postačuje, keď zadáte vašu emailovú adresu. Môžeme vás však požiadať, aby ste si uviedli meno za účelom osobného
oslovenia v newsletteri alebo ďalšie údaje, pokiaľ je to potrebné na účely newslettera.
Proces Double-Opt-In: Prihlásenie na náš newsletter sa v zásade uskutočňuje procesom
Double-Opt-In. T. j., po prihlásení dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie vášho
prihlásenia. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol prihlásiť s cudzími emailovými adresami. Prihlásenia na newsletter sa zaprotokolujú, aby bolo možné proces
prihlásenia preukázať v súlade s právnymi požiadavkami. K tomu patrí uloženie času
prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP adresy. Taktiež sa zaprotokolujú zmeny vašich údajov
uložených u poskytovateľa odosielacích služieb.
Vymazanie a obmedzenie spracovania: Distribuované e-mailové adresy môžeme uložiť až
na tri roky na základe našich oprávnených záujmov, skôr ako ich vymažeme, aby sme mohli
preukázať predtým daný súhlas. Spracovanie týchto údajov sa obmedzuje na účel možného
odmietnutia nárokov. Individuálna žiadosť o vymazanie je kedykoľvek, pokiaľ zároveň sa
potvrdí predchádzajúca existencia súhlasu. V prípade povinností sústavného sledovania
námietok si vyhradzujeme právo uložiť e-mailovú adresu zvlášť na tento účel v uzavretom
zozname (takzvaný „blocklist“).
Protokolovanie postupu prihlásenia sa uskutočňuje na základe našich oprávnených
záujmoch na účely preukázania jeho riadneho priebehu. Pokiaľ poskytovateľa služieb
poveríme odoslaním e-mailu, uskutoční sa to na základe našich oprávnených záujmov v
efektívnom a bezpečnom odosielacom systéme.
Upozornenia k právnym základom: Odoslanie newslettera sa uskutočňuje na základe
súhlasu príjemcov alebo, ak súhlas nie je potrebný, na základe našich oprávnených záujmov
v oblasti priameho marketingu, pokiaľ a nakoľko je toto zákonne dovolené, napr. v prípade
reklamy na burzu zákazníkov. Pokiaľ poveríme poskytovateľa služieb odoslaním e-mailu ,
uskutoční sa to na základe našich oprávnených záujmov. Registračný proces sa
zaznamenáva na základe našich oprávnených záujmov, aby to bolo vykonané v zhode so
zákonom.
Obsahy: Informácie o nás, našich službách, akciách a ponukách.
Predpoklad nárokovania bezplatných služieb:
Súhlasy s odoslaním pošty môžu byť podmienený využívaním bezplatných služieb (napr.
prístup k určitým obsahom alebo účasť na určitých akciách). Pokiaľ si chcete nárokovať
bezplatnú službu bez toho, aby ste sa prihlásili na odber newslettera, kontaktujte nás,
prosím.


Spracované typy údajov: inventarizačné údaje (napr. mená, adresy), kontaktné údaje
(napr. e-mail, telefónne čísla), metaúdaje/komunikačné údaje (napr. informácie o
zariadení, IP adresy), údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o

obsahy, prístupové časy).


Dotknuté osoby: Komunikační partneri, používatelia (napr. návštevníci webových
stránok, používatelia online služieb).



Účel spracovania: Priamy marketing (napr. prostredníctvom e-mailu alebo pošty),
poskytovanie zmluvných služieb a zákazníckeho servisu.



Právne základy: Súhlas (článok 6 ods. 1, veta 1) písm. a. GDPR), oprávnené záujmy
(článok 6 ods. 1, veta 1 písm. f. GDPR).



Možnosť námietky (opt-out): Príjem nášho newslettera môžete kedykoľvek vypovedať,
t. j. odvolať svoj súhlas alebo namietať voči ďalšiemu príjmu. Odkaz na výpoveď
newslettera nájdete buď na konci každého newslettera alebo inak môžete na tento účel
využiť jednu z hore uvedených možností kontaktu, prednostne e-mail.

Používané služby a poskytovatelia služieb:
HubSpot: marketingová platforma elektronickej pošty; Poskytovateľ služieb: HubSpot, Inc.,
25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Webová stránka:
https://www.hubspot.de; Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V Webová analýza pomocou Google Analytics (nástroj na
sledovanie)
Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú
prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f. GDPR používame Google
Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko („Google“). Google používa cookies. Informácie o
používaní online ponuky používateľmi, vytvorené prostredníctvom cookie, sa spravidla
prenášajú na server Google do Spojených štátov amerických a tam sa ukladajú.
Spoločnosť Google používa tieto informácie na naše poverenie na hodnotenie využívania
našej online ponuky používateľmi, na zostavenie správ o aktivitách v rámci tejto online
ponuky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a
využívaním internetu voči nám. Zo spracovaných údajov sa môžu pritom vytvoriť
pseudonymné používateľské profily.
Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že Google
skráti IP adresu používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných
zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných
prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti.
IP adresa sprostredkovaná prehliadačom používateľa sa prostredníctvom Google nevedie
spolu s inými údajmi. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies zodpovedajúcim
nastavením svojho softvéru prehliadača.
Ďalšie informácie o používaní údajov prostredníctvom Google, o možnostiach nastavenia a
námietky nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google
(https://policies.google.com/technologies/ads), ako aj v nastaveniach pre zobrazenie
reklamných prekrytí prostredníctvom Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Odkazy na externých poskytovateľov služieb
Pokiaľ sa odkazuje na webové stránky iných poskytovateľov služieb, toto Vyhlásenie
o ochrane osobných údajov pre ich obsahy neplatí. Ktoré údaje prevádzkovatelia týchto
stránok podľa možnosti získavajú, sú mimo znalostí a obsahu vplyvu skupiny Deutsche
Leasing. Informácie nájdete v Pokynoch k ochrane osobných údajov príslušnej webovej
stránky.

VII Práva dotknutej osoby [„Informácie o ochrane osobných
údajov – naše zaobchádzanie s vašimi údajmi a vašimi
právami – informácie podľa článkov 13 a 14 Základného
nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)]
Mimo webovej stránky spracúvame osobné údaje tiež zásadne v rámci nášho obchodného
vzťahu. Informácie o týchto spracovaniach osobných údajov a vašich právnych nárokoch
týkajúcich sa ochrany osobných údajov a práv, ktoré sa z časti týkajú tiež spracovania
osobných údajov na našej webovej stránke, nájdete v našich pokynoch k ochrane osobných
údajov.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf
Tam nájdete informácie o nasledujúcich témach:
1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov a na koho sa môžem obrátiť?
2. Aké zdroje a údaje používame?
3. Na čo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania) a na akom právnom základe?
a. Na splnenie zmluvných záväzkov (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR)
b. V rámci posudzovania záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
c. Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)
d.

Na základe zákonných požiadaviek (čl. 6 ods. 1. písm. c GDPR)

4. Kto dostane moje osobné údaje?
5. Ako dlho budú moje osobné údaje uložené?
6. Sprostredkúvajú sa osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?
7. Aké práva na ochranu osobných údajov mám?

8. Existuje pre mňa povinnosť poskytnúť osobné údaje?
9. Do akej miery existuje automatizované hľadanie riešenia v jednotlivom prípade?
10. Do akej miery sa moje osobné údaje používajú na vytváranie profilu (vyhodnocovanie)?

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Zodpovedný subjekt v zmysle Základného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov
(GDPR) je:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Spoločnosť Deutsche Leasing AG je podnikom skupiny Deutsche Leasing Group.
V prípade otázok k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov alebo k ochrane vašich
osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na osobu poverenú ochranou osobných
údajov. Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov zastihnete na tejto e-mailovej
adrese:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
pre sociálne médiá
Spoločnosť Deutsche Leasing prevádzkuje rozličné „stránky sociálnych médií“, aby
upozornila na svoje služby a servisné ponuky a komunikovala so svojimi zákazníkmi (ďalej
uvádzaní ako „používatelia"„“).

I. Kto je zodpovedný za stránky sociálnych médií?
Zodpovedný subjekt v zmysle Základného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov
(GDPR) je:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Spoločnosť Deutsche Leasing AG je podnikom skupiny Deutsche Leasing Group.
V prípade otázok k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov alebo k ochrane vašich
osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na osobu poverenú ochranou osobných
údajov. Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov zastihnete na tejto e-mailovej
adrese:
datenschutz@deutsche-leasing.com
Spoločnosť Deutsche Leasing ako subjekt zodpovedný za túto stránku uzavrela dohody s
prevádzkovateľmi stránok, ktoré okrem iného upravujú podmienky pre používanie stránky
sociálnych médií.

II. Ako budú vaše osobné údaje spracované pri návšteve
stránok sociálnych médií?
Keď navštívite stránky sociálnych médií spoločnosti Deutsche Leasing, prevádzkovatelia
stránok získajú a spracujú od vás osobné údaje – a síce aj vtedy, keď sami nie ste
zaregistrovaní v príslušných sieťach.
Časť osobných údajov, ktoré prevádzkovatelia stránok získavajú a spracúvajú pri používaní
príslušných fanúšikovských stránok, sa spoločnosti Deutsche Leasing dávajú k dispozícii cez
takzvané „Insights“ ( štatistiky používateľov) v kumulovanej forme. Na tento účel
prevádzkovateľ stránky uloží na koncovom zariadení používateľa cookie. Cookies sú malé
informačné jednotky, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. To slúži na možnosť
opätovného využitia týchto informácií v neskoršom čase. Cookie použitý v rámci
fanúšikovskej stránky obsahuje jedinečný používateľský kód, ktorý sa priradí každému
používateľovi. Cookie zostáva aktívny na dobu dvoch rokov, pokiaľ sa nevymaže.
Vypracované štatistiky používateľa sa spoločnosti Deutsche Leasing sprostredkujú výlučne v

anonymizovanej forme. Spoločnosť Deutsche Leasing nemá teraz prístup k základným
údajom.

III. Na aké účely sa údaje spracúvajú osobné údaje?
Prevádzkovateľ lokality používa osobné údaje získané v rámci návštevy fanúšikovskej
stránky na šírenie individualizovanej reklamy prostredníctvom svojej siete. Ktoré osobné
údaje sa spracúvajú a na aké účely, môžete nájsť v príslušných podmienkach používania a
smerniciach.
Spoločnosť Deutsche Leasing používa získané informácie na optimalizáciu svojej ponuky na
sociálnych sieťach, najmä na lepšie prispôsobenie obsahov na požiadavky zákazníkov a
používateľov. Takto spoločnosť Deutsche Leasing dostane informácie o tom, ktoré obsahy a
aplikácie si používatelia zvlášť cenia, aby im mohla pripraviť relevantnejšie obsahy a vyvinúť
funkcie, o ktoré by mohli mať používatelia väčší záujem.
Na základe zaznamenaných informácií príslušné siete vypracujú tiež demografické a
geografické vyhodnotenia a dajú ich k dispozícii spoločnosti Deutsche Leasing. Tieto
informácie spoločnosť Deutsche Leasing používa na cielené prepínanie reklamných
inzerátov založených na záujme bez bezprostrednej znalosti identity návštevníka. Pokiaľ
návštevníci používajú stránky sociálnych médií na viacerých koncových zariadeniach,
získavanie a hodnotenie sa môže uskutočniť presahujúco aj na zariadeniach, keď ide o
registrovaných návštevníkov a prihlásených práve vo vlastnom profile.

IV Právny základ a oprávnené záujmy
So spracovaním osobných údajov spoločnosť Deutsche Leasing sleduje záujem dať
používateľom k dispozícii aktuálnu ponuku informácií, ako aj možnosti interakcie na
sociálnych sieťach. Spracovanie sa uskutočňuje na základe posúdenia záujmov podľa
článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, ktoré vždy zohľadňuje tiež vaše záujmy.

V. Postupujú sa osobné údaje tretím stranám?
Spoločnosť Deutsche Leasing nemá žiadny vplyv na to, či LinkedIn, Twitter, Youtube,
Instagram, Kununu alebo Xing sprostredkúvajú osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť
Deutsche Leasing osobné údaje tretím stranám nepostupuje.

VI. Vaše práva a ďalšie informácie
Ako dotknutej osobe vám prináležia práva, pokiaľ sú na tento účel splnené právne
predpoklady:


Právo na informáciu, čl. 15 GDPR



Právo na opravu, čl. 16 GDPR



Právo na vymazanie, čl. 17 GDPR



Právo na obmedzenie spracovania, čl. 18 GDPR



Právo na prenositeľnosť údajov, čl. 20 GDPR

 Právo na námietku, čl. 21 GDPR
Osobné (reklamné) nastavenia na sociálnych sieťach vám umožňujú ovplyvniť rozsah, v
akom sa pri návšteve fanúšikovskej stránky zaznamenáva vaše správanie používateľa.

Ak už ste zákazníkom spoločnosti Deutsche Leasing, vaše osobné údaje sa spracúvajú aj v
rámci vášho obchodného vzťahu so spoločnosťou Deutsche Leasing. Informácie k tomu
nájdete v Pokynoch o ochrane osobných údajov.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Ochrana osobných údajov na Twitter
Twitter je s približne 330 miliónmi aktívnych používateľov jednou z najväčších služieb
krátkych správ na svete. Registráciou na Twitteri používateľ automaticky udeľuje spoločnosti
práva na spracovanie svojich osobných údajov.
Registráciou na Twitteri sa tak automaticky autorizujú údaje poskytnuté prostredníctvom
Twitter, to platí pre Spojené štáty Americké (ako hlavné sídlo), pre Írsko (ako európske
vedľajšie sídlo) a pre každú ďalšiu krajinu, v ktorej Twitter operuje obchode.
Nezávisle od smerníc na ochranu osobných údajov v príslušnej krajine pôvodu. Osobné
údaje, ako meno a meno používateľa, budú verejne uvedené. Ako používateľ však môžete
nastaviť, či smie Twitter vyhodnocovať vaše lokality a využívať ich na reklamné
účely. Reklamné obsahy sa avšak nedajú úplne deaktivovať. Ako používateľ sa musíte
aktívne rozhodnúť proti postupovaniu osobných údajov.
Uložené krátke správy (tweety) sa považujú za verejnú komunikáciu. To znamená, že
verejné názory každého sa môžu kopírovať a používať ďalej bez narušenia súkromnej sféry
autora. Takto sa správa so všetkými obsahmi, ktoré sa nachádzajú v spojení so správou.
K tomu patria tiež fotografie, videá alebo odkazy na iné webové stránky.
Viac nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Twitter:
https://twitter.com/de/privacy

Ochrana osobných údajov pre tagy LinkedIn – LinkedIn Tracking
a LinkedIn Insight
Táto webová stránka používa LinkedIn Conversion Tracking spoločnosti LinkedIn Ireland,
Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland/Írsko („LinkedIn“). LinkedIn Conversion Tracking
je nástroj na retargeting a analýzu, ktorý podporuje tag LinkedIn Insight. Tag Insight
spôsobuje, že pri návšteve webovej stránky sa na vašom webovom prehliadači uloží cookie.
Tag Insight je integrovaný na tejto webovej stránke a umožňuje vám záznam údajov, ako
vaša IP adresa, čas vyvolania tejto webovej stránky alebo záznam definovaných udalostí
(ako napr. sťahovanie alebo vyvolania stránok). Okrem toho sa vám môžu zobraziť
relevantné ponuky, špecifické vzhľadom na záujmy a odporúčania, ktoré závisia od toho, o
akých službách, informáciách a ponukách ste sa na našej webovej stránke informovali.

LinkedIn tým môže ďalej zostaviť štatistiky s kumulovanými údajmi o používaní a návšteve
našej webovej stránky. Cookie uložený prostredníctvom tagu Insight vo vašom prehliadači
tam zostane, kým ho manuálne nevymažete alebo sa nevymaže automaticky po poslednom
načítaní tagu Insight.
Ukladaniu cookies môžete vo všeobecnosti zabrániť cez nastavenie vášho webového
prehliadača. V prípade, že ste členom LinkedIn, kliknite na pole „Opt-out on LinkedIn“.
Nečlenovia kliknú na „opt-out“. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov u spoločnosti
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Ochrana osobných údajov pre YouTube
Integrujeme videá platformy „YouTube“ poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko. Spoločnosť Google je certifikovaná podľa
dohody Privacy-Shield (štít na ochranu osobných údajov) a tým poskytuje záruku, že bude
dodržiavať európske právo na ochranu osobných údajov
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
IP adresu, sprostredkovaná prehliadačom používateľa, spoločnosť Google nevedie spolu s
inými údajmi. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies zodpovedajúcim nastavením
svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zabrániť záznamu údajov,
vytvorených prostredníctvom cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše využívanie online
ponuky na spoločnosť Google tak, že stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, dostupný
na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ďalšie informácie ohľadom používania osobných údajov prostredníctvom Google, možností
nastavení a námietky nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google
(https://policies.google.com/technologies/ads), ako aj v nastaveniach pre zobrazenie
reklamných šotov prostredníctvom Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Ochrana osobných údajov pre Instagram
Aké údaje zbiera Instagram?
Typy informácií, ktoré Instagram zaznamenáva, závisia od toho, ako sa používajú produkty
Facebook. Tieto informácie sa dajú prezrieť a vymazať v rámci nastavení pre Facebook,
resp. nastavení pre Instagram.
Zbierajú sa:


Osobné údaje, ktoré boli uložené pri prihlásení.



Údaje o sieťach a spojeniach.



Informácie o spôsobe používania produktov. Napríklad obsahov, s ktorým sa
komunikuje. Funkcie a akcie, ktoré sú vykonané.



Informácie o nákupoch a uskutočnených transakciách.

Ďalšie podrobné informácie nájdete tu:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Ochrana osobných údajov pre Xing
Xing je sociálna kariérna sieť. Tu sa ošetrujú predovšetkým profesionálne kontakty. Mnoho
osobných informácií o používateľoch v profile je verejne viditeľných, nielen pre všetkých
členov Xing, ale aj pre nečlenov.
Spoločnosť Xing vo svojom Vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádza, ktoré osobné
údaje sa zbierajú a ako sa spracúvajú a používajú.
Ide tu o informácie, ktoré každý používateľ zadá sám pri prihlásení.
Sú to približne tieto informácie:


Mená



Dátum narodenia



Podnikanie



Kontaktné údaje



Profesijný status

 Podnik, pozícia, brandža
Okrem toho existuje množstvo dobrovoľných informácií, ktoré môžu používatelia uviesť vo
svojom profile, napríklad ohľadom osobných záujmov.

Podľa spoločnosti Xing sa údaje používajú výlučne na umožnenie služieb pre používateľov.
Okrem toho spoločnosť Xing vo svojich základných princípoch ochrany osobných údajov
vysvetľuje, že osobné údaje sa v žiadnom prípade nepostúpia tretím stranám na reklamné
alebo marketingové účely.
Ďalšie informácie ohľadom Ochrany osobných údajov spoločnosti Xing nájdete tu:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Funkcia zdieľania pri prítomnostiach na sociálnych
médiách za použitia tlačidla Shariff Media
Projekt c’t Shariff nahrádza bežné tlačidlá zdieľania sociálnych sietí a chráni vaše správanie
pri surfovaní pred zvedavými pohľadmi. Jediné kliknutie na tlačidlo však stačí na zdieľanie
informácií s ostatnými. Nemusíte pre to podniknúť nič ďalej – webmaster sa už postará o
všetko.
Bežné tlačidlá sociálnych médií prenášajú údaje používateľa pri každom vyvolaní stránky na
Facebook & Co. a poskytujú sociálnym sieťam presné informácie o vašom správaní pri
surfovaní (sledovanie používateľov – User Tracking). Na tento účel sa nemusíte ani prihlásiť
ani byť členom siete. Naproti tomu tlačidlo Shariff vytvorí priamy kontakt medzi sociálnou
sieťou a návštevníkom až vtedy, keď posledný klikne aktívne na tlačidlo Share (Zdieľať).
Tým Shariff zabráni tomu, aby ste zanechali digitálnu stopu na každej navštívenej stránke a
zlepší ochranu osobných údajov. Shariff tu vystupuje ako medziinštancia: Namiesto
prehliadača sa server prevádzkovateľa webových stránok opýta na počet lajkov – a to tiež

iba raz za minútu, aby udržiaval prenos v hraniciach. Návštevník zostáva pritom anonymný.
Pre bližšie informácie:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa.

https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2
fartikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.ht
ml&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

