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Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nová európska i domáca legislatíva týkajúca sa ochrany 
osobných údajov, známa aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Nové 
pravidlá sa dotýkajú aj newslettra, ktorý vám posielame na marketingový účel – propagáciu 
našich výrobkov, dôležité informácie z legislatívy, normalizácie, informácie o udalostiach a 
podujatiach, ktoré by vás mohli zaujímať. Dovoľte, aby sme vám v skratke ozrejmili niekoľko
dôležitých skutočností: 

Čo o vás vieme? 

Rešpektujeme, že vy ste tí, ktorí chcú vedieť. My sme tu zas tí, ktorí vám chcú dať vedieť.
Preto sme o Vás nikdy nezhromažďovali žiadne nadbytočné osobné údaje. Nepotrebujeme
vedieť, koľko máte rokov, či ste ženatý a čo nakupujete. Dokonca nepotrebujeme poznať ani
Vaše meno. Všetko, čo o vás vieme a potrebujeme vedieť, je e-mailová adresa, na 
ktorú Vám občas pošleme informácie o novinkách v našej ponuke, v legislatíve, normalizácii, 
apod. Takto sme to robili doteraz a rovnako to budeme robiť aj naďalej, potrebujeme na to
ale Váš súhlas. Žiadne iné informácie o Vás nezbierame. 

Kde sú dáta uchovávané? 

Vaše osobné údaje nezhromažďujeme v žiadnych zoznamoch ani počítačových súboroch.
Naopak, sú bezpečne uložené na serveroch spoločnosti wbx, s.r.o., cez ktorú Vám novinky 
posielame. Vaše osobné údaje budú spracovávané v súvislosti s priamym marketingom po 
dobu 5 rokov od momentu Vášho súhlasu, prípadne do doby odvolania tohto súhlasu. 

Čo ak vás to prestane baviť? 

Ak sa rozhodnete, že už nemáte záujem o nami posielané informácie, môžete sa z odberu 
newslettra kedykoľvek jednoducho odhlásiť. Stačí kliknúť na príslušný odkaz, ktorý nájdete v
závere každého nášho newslettra. Rovnako máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich 
osobných údajov. Po vymazaní nemáme ďalej právo uchovávať Vaše údaje.  

Svoje rozhodnutie môžete zmeniť kedykoľvek, kliknutím na zrušenie odberu v päte každého
newslettra, ktorý od nás dostanete, alebo zaslaním e-mailu na adresu elpro@el-projekt.sk. 
Vaše rozhodnutie budeme bezodkladne akceptovať.  
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