
Ochrana osobných údajov – web GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. 
(údaje o spoločnosti na webovej adrese 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=356729&SID=9&P=0) 
 

(for english speakers: please translate this letter into english 
language, or ask for it at ameil info@golden-entertainment.com) 

 
 
Ochrana osobných údajov 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. sa teší z vašej návštevy na svojej webovej stránke, ako aj z vášho 
záujmu o našu firmu a o naše služby. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli 
by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri 
spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch 
berieme do úvahy. V priebehu vašej návštevy na našich webových stránkach nemusíte poskytnúť 
žiadne osobné údaje, ani o vás žiadne osobné údaje nezbierame. Naša webová stránka slúži len pre 
vašu informáciu o našich kľúčových službách a kontaktných údajoch na nás. Naše webové stránky 
neobsahujú žiadne spojenia na iné webové stránky. 
 
 
Získavanie a spracovanie osobných údajov 
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom 
IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás 
navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Vaše osobné údaje 
sa nezaznamenajú. 
 
 
Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. nepoužije vaše osobné údaje na žiadne účely, keďže ich ani 
nezískava. Postúpenie osobných údajov (IP adresa, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom 
internetových služieb, webová stránka, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, 
ako aj dátum a trvanie návštevy) štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných 
národných právnych predpisov. 
 
 
Možnosť voľby 
Keďže nezískavame od vás žiadne osobné údaje, možnosť voľby nie je relevantná. 
 
 
Cookies 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. nepoužíva cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie 
návštevníkov a aby sme mohli podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé 
"súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru 
užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies svojím charakterom štandardne pomáhajú aj pri 
identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak by sme mohli obsahy našich 
internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. To však 
nepoužívame ani nerobíme. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača 
navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. To však tiež nepoužívame ani 
nerobíme. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích 
programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že 
v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete 
v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítaša už dostali, môžete kedykoľvek 
vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, nebude to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. 
Pre prípadné otázky ohľadom Cookies kontaktujte prosím spoločnosť na telefónnom čísle 
+421 908 731 269. 
 



Bezpečnosť 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby 
chránil u nás vedené osobné údaje klientov a spolupracovníkov proti manipulácii, strate, zničeniu 
a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú tak, ako sa vyvíja 
technológia. 
 
 
SOCIÁLNE SIETE 
Sociálne siete v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo funkcie 
sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie 
priateľov alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových 
lokalitách spoločnosti GOLDEN ENTERTAINMENT môžu používať súbory cookie alebo iné metódy 
(napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a 
aplikácií. Používanie takýchto údajov treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov 
dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto 
tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby sledovania na vlastné účely a spojením 
informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o vás 
zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať 
efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia). 
 
 
Právo na informácie 
Na požiadanie vám GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. v zmysle platného práva oznámi, podľa 
možnosti obratom a písomne, či má o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. U nás sa 
neregistrujete ako užívatelia, takže nie je relevantná možnosť vidieť osobné údaje a prípadne ich 
vymazať alebo zmeniť. Pre prípadné otázky ohľadom kontaktujte prosím spoločnosť na telefónnom čísle 
+421 908 731 269 alebo na email info@golden-entertainment.com.  
 
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho 
splnomocnenca na ochranu údajov na telefónnom čísle +421 908 731 269 alebo na email info@golden-
entertainment.com, ktorý vám je k dispozícii nielen v prípade žiadostí o informácie, ale aj v prípade 
podnetov alebo sťažností. 
 


