
 

BIG GREEN EGG VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Verzia zo dňa, 29 August 2018 

ÚVOD 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje zákazníka 
zhromaždené a / alebo používané spoločnosťou Big Green Egg Europe B.V., so sídlom  
(2678 MH) De Lier v Leemolen 80 (dále jen "BGEE")., napr. pri návšteve našich webových 
stránok www.biggreenegg.eu a stránok sociálnych sietí, pri vyplňovaní kontaktného formulára na 
našej webovej stránke, pri registrácii do nášho informačného bulletinu alebo do Big Green Egg 
komunity alebo pri registrácii zeleného vajíčka Big Green Egg po nákupe, atď. 
 
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako spracuvávame vaše osobné 
údaje a aké sú vaše práva okrem iného. 
 
Tento dokument obsahuje nasledujúce informácie: 
 

1. Prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje? 

2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame? 

3. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje? 

5. Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov? 

6. Aké sú vaše práva? 

7. Zmeny 

8. Kontakt 

 
1. Prečo zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje? 

Žiadame vás o zdieľanie vašich osobných údajov na nasledujúce účely okrem iného: 

- udržiavanie kontaktu s našimi zákazníkmi vrátane odpovedí na vaše otázky a 

požiadavky; 

- registrácia vášho zeleného vajíčka EGG 

- poskytovanie informácií o BGEE a produktoch; 

- umožnenie vašej účasti v našej online komunite a navštíviť naše kanály / stránky v 

sociálnych médiách; 

- uchovávanie vašich preferencií pre prípadný budúci styk a komunikáciu s BGEE 

- odosielanie osobných správ, ktoré sa pripájajú k vašim osobným záujmom, na základe 

informácií, ktoré ste s nami zdieľali, a informácií zhromaždených prostredníctvom 

používania našich webových stránok a sociálnych médií prostredníctvom súborov cookie 

alebo podobných technológií. 

Ak ste predajca, požiadame vás o poskytnutie osobných údajov pre nasledujúce účely, okrem 
iného: 

- zobrazenie vašich údajov na našich webových stránkach; 
- uľahčenie vzťahov so zákazníkmi a kontakt s klientmi; 
- zlepšenie komunikácie; 

http://www.biggreenegg.eu/


 

- odpovedanie na otázky a / alebo požiadavky, ako aj poskytovanie informácií o BGEE a BGE 
produktoch; 

Vo všeobecnosti spracujeme vaše osobné údaje len na účely tu uvedené. Ak použijeme vaše 
údaje na iné (úzko súvisiace) ciele, budeme vytvárať ďalšie opatrenia na ochranu údajov tam, 
kde to vyžaduje zákon. 

 

2. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame? 

Počas vašich interakcií s BGEE, napr. keď vyplníte kontaktný formulár na našich webových 

stránkach, pri registrácii do nášho informačného bulletinu, pri registrácii zelených vajíčok Big 

Green Egg alebo pri návšteve našich stránok sociálnych sietí (napr. na Facebooku), môžeme vás 

požiadať o konkrétne detaily alebo ich zbierať, napríklad: 

- meno a priezvisko; 

- spoločnosť; 

- pohlavie: 

- adresa; 

- emailová adresa; 

- model vášho EGG: 

- preferovaný jazyk; 

- názov a adresa predajne / predajcu, kde ste si výrobok (y) kúpili, a dátum nákupu, 

- meno, adresu, internetovú stránku, e-mailovú adresu a telefónne číslo miesta predaja; 

- záujmy; 

- informácie o používaní vašho EGG; 

- ďalšie informácie týkajúce sa vašich online aktivít; 

- či chcete dostávať informačný bulletin a ak súhlasíte so záručnými podmienkami BGEE. 

V závislosti od preferencií, ktoré ste nastavili na rôznych stránkach sociálnych sietí, určité osobné 
údaje môžu byť zdieľané s BGEE; napríklad súvisiace s vašimi online aktivitami a vašimi profilmi 
na sociálnych sieťach (napríklad vaše záujmy, osobný stav, pohlavie, používateľské meno, fotka, 
komentáre, ktoré ste zaslali atď.). 

Okrem toho môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje prostredníctvom súborov cookie alebo 
podobných technológií (pozri tiež nižšie). 

 

3. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 

Kontaktný formulár 

Chceli by sme vám umožniť, aby ste nás kontaktovali, aby ste nám položili otázky a / alebo 
uviedli pripomienky. Takýto kontakt je možný prostredníctvom kontaktného formulára na našej 
webovej stránke. Ak chcete odpovedať na vaše otázky a / alebo pripomienky, požiadame vás o 
osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára. Ak nezadáte tieto osobné údaje do 
kontaktného formulára, nemôžeme odpovedať na vaše otázky a / alebo pripomienky. 



 

Informačný bulletin 

Chceli by sme vás informovať o novinkách, zábavných podujatiach, kampaniach a nových 
produktoch. Robíme to prostredníctvom informačného bulletinu Big Green Egg. Môžete sa 
prihlásiť na odber informačného bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky. Aby sme mohli 
posielať náš informačný bulletin, žiadame vás, aby ste poskytli určité osobné údaje. Ak 
neposkytnete tieto osobné údaje, nemôžeme vám posielať náš infromačný bulletin. 

Registrácia produkov 

Ak chcete využiť záruku BGEE, musíte zaregistrovať svoje zelené vajíčko. Môžete to urobiť 
prostredníctvom registračného formulára na našich webových stránkach. Aby ste mohli správne 
uplatniť záruku a mohli by sme vás kontaktovať a diskutovať o tom, žiadame vás o poskytnutie 
určitých osobných údajov pri vyplňovaní registračného formulára. Ak nezadáte tieto osobné 
údaje, nemôžete využiť záruku BGEE. 

Registrácia pre online komunitu 

Radi by sme Vás zoznámili s ostatnými používateľmi našich produktov a budeme vás informovať 
o najnovších správach, kulinárskych možnostiach a tipoch na to, aby ste mohli robiť viac s vašim 
zeleným vajíčkom, ako ste si mysleli. Z tohto dôvodu by sme vám chceli ponúknuť príležitosť na 
registráciu v Big Green Egg komunite. Môžete sa zaregistrovať pre komunitu prostredníctvom 
našej webovej stránky. V rámci registračného procesu vás žiadame, aby ste zadali určité osobné 
údaje. Ak nezadáte tieto osobné údaje, nebudete sa môcť prihlásiť do Big Green Egg komunity 

Sociálne médiá 

Našej cieľovéj skupine ponúka zaujímavý obsah prostredníctvom sociálnych médií, čo im 
umožňuje zostať súčasťou našej spoločnosti a našich produktov. Keď navštívite tieto stránky 
sociálnych médií, musíte byť oboznámení s prostriedkami, ktoré tieto stránky ponúkajú na 
nastavenie vašich preferencií, pokiaľ ide o zdieľanie vašich osobných údajov prostredníctvom 
profilov sociálnych médií. Zaviazali sme sa k ochrane osobných údajov.V závislosti od 
preferencií, ktoré ste nastavili na stránkach sociálnych médií, môže sa stať, že určité osobné 
informácie budú zdieľané medzi stránkami sociálnych médií a BGEE. 

Cookies 

Ďalšie informácie o súboroch cookies 

Spoločnosť BGEE usiluje o to, aby vaše on-line skúsenosti a styk s našimi webovými stránkami 
boli čo najefektívnejšie a najrelevantnejšie. Aby sme to dosiahli, používame cookies alebo 
podobné technológie. Domnievame sa, že je dôležité, aby ste vedeli, ktoré cookies naša webová 
stránka používa a na aké účely. Na jednej strane to prispeje k ochrane vášho súkromia, zatiaľ čo 
na druhej strane zabezpečí, aby naša webová stránka zostala čo najviac uživateľsky prívetivá. 

Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení (t.j. 
počítač alebo mobilné zariadenie) pri návšteve určitých webových stránok. Spoločnosť BGEE 
môže používať podobné technológie, ako sú pixely, webové majáky, atď. Na účely 
konzistentnosti budú všetky tieto technológie ďalej označované ako "cookies". 



 

Prečo sa používajú súbory cookies? 

Cookies môžu byť použité na rôzne účely. Na zabezpečenie správneho fungovania webových 
stránok sú potrebné cookies. Napríklad bez cookies je ťažké zapamätať si, že ste sa 
zaregistrovali na webovú stránku, alebo ktoré produkty ste pridali do nákupného košíka. Tieto 
súbory cookies sa nazývajú funkčné súbory cookies. 

Súbory cookies môžu byť tiež použité na analýzu používania webovej stránky, na zaznamenanie 
počtu návštevníkov alebo na zistenie, ako sa dá zlepšiť webová stránka. Štatistiky webových 
stránok a ostatné prehľady nebudeme prepojovať s jednotlivými používateľmi. Tieto súbory 
cookies sa nazývajú analytické súbory cookie. 

Taktiež, súbory cookies sa navyše používajú aj pre sociálne médiá, aby umožnili ich integráciu 
do webových stránok. To umožňuje okamžite vyhľadávať alebo zdieľať stránku alebo produkt na 
vašej obľúbenej platforme sociálnych médií. 

Štvrtou dôležitou aplikáciou cookies je on-line reklama. To umožňuje personalizované reklamy, 
ktoré by mohli byť relevantné alebo ktoré vás zaujímajú, a to ako na našej webovej stránke, tak aj 
mimo nej. To sa deje pomocou cookies pre (cielenú) reklamu. 

Spravovanie alebo zakázanie súborov cookies vo vašom prehliadači 

Nastavenia súborov cookies môžete spravovať vo svojom prehliadači. Ak jednoducho zakážete 
všetky súbory cookies alebo všetky naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré 
časti alebo funkcie našich webových stránok už nemusia fungovať, pretože už nemôžeme 
používať cookies, ktoré sú potrebné pre správnu prevádzku webových stránok. Ďalšie informácie 
o vypnutí súborov cookies alebo o nastavení nastavení súborov cookies prehliadača nájdete 
nižšie: 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

 

4.S kým zdieľame vaše osobné údaje? 

Vo všeobecnosti nebudeme zdieľať vaše osobné údaje so stranami mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru ("EHP"). Môžeme však zdieľať vaše informácie s pridruženými podnikmi 
v EHP. Okrem toho je možné, že súbory cookies môžu byť umiestnené tretími stranami. 
 
Aj keď zdieľame vaše osobné údaje s poskytovateľmi služieb ICT, robíme to iba v súlade s 
platnou legislatívou. Poskytovateľom služieb poskytneme prístup k vašim osobným údajom až po 
tom, ako s nimi uzavrieme príslušné zmluvy, v ktorých im okrem iného ukladáme povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť a zaväzujeme ich, aby spracovali vaše osobné údaje len pod našou 
autoritou. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


 

Okrem toho umožníme tretím stranám prístup k vašim osobným údajom len vtedy, ak to 
považujeme za potrebné na základe platných právnych predpisov alebo na základe ich právnej 
žiadosti. 

 
5. Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov? 

Prijali sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich 
osobných údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom tretích strán. Okrem toho 
vyžadujeme od všetkých našich poskytovateľov ICT, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, 
aby prijali podobné a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. 

 

6.Aké sú vaše práva? 

Môžete použiť kontaktné informácie v spodnej časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby 
ste nás kontaktovali, ak: 

- chcete vedieť aké osobné údaje spracovávame; 

- chcete opraviť svoje osobné údaje; 

- chcete odstrániť vaše osobné údaje; 

- chcete obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; 

- chcete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov; 

- chcete, aby sme vaše osobné údaje preniesli na vás alebo na inú organizáciu 

Na získanie vašej totožnosti sme oprávnení požadovať od vás ďalšie informácie. V dostatočnom 
predstihu vás budeme informovať o opatreniach, ktoré sme prijali  a v každom prípade najneskôr 
však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. V prípade potreby by sa táto lehota mohla 
predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj z dôvodu zložitosti alebo počtu žiadostí. O takomto 
predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Taktiež 
vysvetlíme dôvody tohto predĺženia. 

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán. 

 

7.Zmeny 

Naše výrobky a služby sú predmetom neustáleho vývoja. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo 
na zmenu alebo doplnenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov z času na čas a na 
zverejnenie všetkých zmenených verzií na našich webových stránkach. 

Na našej stránke s prehlásením o ochrane osobných údajov budeme naozaj upozorňovať na 
dôležité zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Okrem toho v hornej časti tohto 
upozornenia uvedieme, kedy bolo vyhlásenie naposledy revidované. Odporúčame, aby ste si 
prečítali najnovšiu verziu . 

Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne platnosť po jeho uverejnení. Ak 
nesúhlasíte s prispôsobeným vyhlásením, musíte zmeniť svoje predvoľby alebo zvážte, či už 
nepoužívate naše webové stránky .Ak naďalej využívate alebo otvoríte naše služby po 



 

nadobudnutí účinnosti týchto zmien, považujeme to  za súhlas s prispôsobeným vyhlásením o 
ochrane osobných údajov 

8.Kontakt 

Môžete nás kontaktovať na service@biggreenegg.eu alebo na info@biggreenegg.sk. 
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