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Dátum poslednej revízie: 1. Júl 2018
Účel a rozsah
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Ingram Micro (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane
osobných údajov“) vysvetľuje, ako spoločnosť Ingram Micro Inc., spoločnosť registrovaná v štáte Delaware,
a spoločnosti, ktoré vlastní alebo riadi (ďalej len „Pridružené spoločnosti“) (spoločne ďalej aj „Ingram Micro“
alebo „my“) zhromažďuje, používa, ukladá, spracováva, poskytuje a odstraňuje Osobné údaje (v súlade s
definíciou tohto pojmu vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov), ktoré nám poskytnete priamo alebo ktoré
získame od oprávnených tretích strán vrátane, okrem iného, údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom
našej webovej lokality v našej doméne ingrammicro.com alebo akejkoľvek inej webovej lokalite našich
Pridružených spoločností, na ktorých je uvedené prepojenie na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
(individuálne a spoločne nazývané „Webová lokalita“), ku ktorej pristupujete prostredníctvom ľubovoľného
média vrátane počítača, mobilného zariadenia alebo iného zariadenia (spoločne nazývané „Zariadenie“).
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje aj vaše práva vo vzťahu k vašim Osobným údajom.
Spoločnosť Ingram Micro je distribútor a predajca IT produktov a služieb s centrálou v Spojených štátoch.
Má však množstvo pobočiek po celom svete (zoznam pobočiek je k dispozícii na požiadanie). Spoločnosť
Ingram Micro poskytuje globálne technologické služby a služby dodávateľského reťazca s cieľom podpory
agregácie cloudových služieb, správy dátových centier, logistiky, distribúcie technológií, životného cyklu
mobilných zariadení a školení.
Bližšie informácie o Ingram Micro sú k dispozícii v časti „About Us“ (O nás) v našej webovej lokalite.
Ingram Micro vám umožňuje zakúpiť alebo získať prístup k rozličným ponukám produktov alebo služieb
ponúkaným spoločnosťou Ingram Micro a rozličnými tretími stranami (ďalej len „Ponuky“), a to priamo od
spoločnosti Ingram Micro a prostredníctvom predajcov a distribútorov. KAŽDÁ PONUKA MÔŽE PODLIEHAŤ
ŠPECIFICKÝM ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ NADRADENÉ
PODMIENKAM TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO ICH DOPĹŇAŤ.
SPOLOČNOSŤ INGRAM MICRO VÁM DÔRAZNE ODPORÚČA POZORNE SI PREŠTUDOVAŤ ZÁSADY
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍSLUŠNEJ PONUKY, SKÔR AKO ZAČNETE DANÚ PONUKU
POUŽÍVAŤ.
Hoci vám odporúčame preštudovať si celé Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, tu vám ponúkame
stručné zhrnutie niektorých dôležitých bodov tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov:
•
•

K jednotlivým Ponukám môžu prislúchať špecifické zásady ochrany osobných údajov. Skôr než
začnete danú ponuku používať, odporúčame vám pozorne si prečítať príslušné zásady ochrany
osobných údajov.
Osobné a iné údaje môžeme od vás získavať z rozličných zdrojov, a to vrátane Osobných údajov,
ktoré od vás získame online alebo offline. Tieto údaje môžeme spájať s inými informáciami, ktoré
získame z iných zdrojov, napríklad od Pridružených spoločností, verejne dostupných zdrojov
informácií (vrátane informácií z verejne dostupných profilov v sociálnych médiách) a od iných tretích
strán.
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•
•

•

Vaše Osobné údaje nebudeme používať ani zdieľať s inými stranami iným spôsobom, ako je uvedené
v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Pokiaľ to bude možné, budeme rešpektovať vašu požiadavku ukončiť používanie vašich Osobných
údajov na konkrétne účely na základe tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, napríklad vaše
odhlásenie z odberu marketingových e-mailov od nás alebo vašu žiadosť o odstránenie vašich
Osobných údajov.
Používame primerané technické a organizačné kontrolné mechanizmy na zabezpečenie a ochranu
vašich Osobných údajov. Nemôžeme však zaručiť, že vaše Osobné údaje budú dokonale chránené
pred odcudzením hakermi alebo pred inými nezákonnými alebo kriminálnymi činmi.

1. Všeobecné zásady spracovania Osobných údajov
Osobné údaje budú zhromažďované, ukladané, spracované a odosielané v súlade so zaužívanými zásadami
spoločnosti Ingram Micro a platnými federálnymi, národnými, miestnymi a medzinárodnými právnymi
predpismi, nariadeniami a pravidlami.
Zásady spoločnosti Ingram Micro vzťahujúce sa na spracovanie Osobných údajov sú: (1) Osobné údaje
budú spracovávané poctivým a zákonným spôsobom, (2) Osobné údaje budú zhromažďované výhradne na
určené, jasné a legitímne účely a nebudú ďalej spracovávané na nezlučiteľné účely, (3) Osobné údaje
zhromaždené spoločnosťou Ingram Micro budú adekvátne, relevantné a primerané vzhľadom na účely ich
zhromažďovania, (4) Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Ingram Micro budú presné a v prípade,
že toto bude nevyhnutné, aktuálne v najvyššej možnej miere, (5) Osobné údaje budú chránené pred
neoprávneným prístupom a spracovaním s využitím primeraných technických a organizačných
bezpečnostných opatrení a kontrolných mechanizmov a (6) Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou
Ingram Micro sa ako údaje umožňujúce identifikáciu osôb nebudú uchovávať dlhšie, ako je potrebné
vzhľadom na účely zhromažďovania týchto Osobných údajov.
V prípade, že spoločnosť Ingram Micro bude spracovávať Osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú
definované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, spoločnosť Ingram Micro vás bude informovať o
týchto zmenách, účeloch použitia vašich Osobných údajov a príjemcoch vašich Osobných údajov.
2. Zhromažďovanie informácií
Spoločnosť Ingram Micro môže zhromažďovať vaše Osobné údaje z rozličných zdrojov vrátane
nasledujúcich: priamo od vás, od iných Používateľov, od našich predajcov a distribútorov, od našich
dodávateľov, od našich poskytovateľov služieb, od externých poskytovateľov informácií, od našich Pobočiek
a prostredníctvom Webovej lokality.
„Osobné údaje“ zhromažďované spoločnosťou Ingram Micro zahrňujú:
• vaše krstné meno a priezvisko,
• fakturačnú a dodaciu adresu,
• informácie o kreditnej karte a platobné informácie,
• identifikačné číslo vydané orgánom verejnej správy,
• e-mailovú adresu,
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•
•
•
•
•

telefónne číslo,
informácie o nákupoch a históriu nákupov,
vaše číslo účtu,
váš životopis alebo kariérne informácie a
kombináciu vášho používateľského mena a hesla používanú na prístup k Webovej lokalite.

Spoločnosť Ingram Micro zhromažďuje Osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:
Údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne. Osobné údaje môžeme získavať priamo od vás, keď nám ich
dobrovoľne poskytnete. Napríklad, keď s nami komunikujete telefonicky alebo cez Webovú lokalitu
prostredníctvom e-mailu, online konverzácie, webového formulára alebo registrácie online účtu s cieľom
získať prístup k Ponukám, registrácie na podujatie alebo školenie, zakúpenia Ponuky, pýtania sa otázok,
pokusu o vyriešenie problémov súvisiacich s Webovou lokalitou alebo Ponukami, odoslaním žiadosti
o prijatie do zamestnania alebo odoslania spätnej väzby a pripomienok.
Osobné údaje, ktoré od vás budeme požadovať, a dôvody, prečo vás žiadame o poskytnutie týchto údajov,
uvedieme v momente, keď vás požiadame o poskytnutie týchto Osobných údajov.
Údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky. Keď navštívite našu Webovú lokalitu, môžeme z vášho
zariadenia automaticky zhromažďovať určité informácie. V niektorých krajinách, vrátane krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru, sa tieto informácie môžu považovať za Osobné údaje na základe platných
právnych predpisov o ochrane údajov.
Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme, môžu konkrétne zahŕňať vašu IP adresu, typ zariadenia,
jedinečné identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, adresu MAC (Media Access Control), všeobecné
informácie o geografickej polohe (napríklad poloha na úrovni krajiny alebo mesta) a iné technické informácie.
Môžeme zhromažďovať aj informácie o tom, ako sa naša Webová lokalita používa z vášho zariadenia
vrátane stránok, ktoré ste navštívili, a odkazov, na ktoré ste klikli.
Vďaka týmto informáciám dokážeme lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí navštívia našu Webovú lokalitu,
odkiaľ títo návštevníci pochádzajú a aký obsah ich na našej Webovej lokalite zaujíma. Tieto informácie
používame na naše interné analytické účely a na zlepšovanie kvality a relevantnosti našej Webovej lokality
pre návštevníkov.
Niektoré z týchto informácií sa môžu zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie a iných podobných
technológií sledovania, ako bližšie uvádza časť „Súbory cookie a Ďalšie informácie o používaní Webovej
lokality“.
Od iných používateľov. Vaše Osobné údaje môžeme získavať od iných používateľov Webovej lokality, keď
nám poskytujú informácie. Napríklad, môžeme získať informácie z komunikácie iných používateľov s vami
alebo s nami prostredníctvom Webovej lokality.
Od predajcov a distribútorov. Vaše Osobné údaje môžeme získavať od predajcov a distribútorov, ktorí
nakupujú Ponuky od nás a potom poskytujú tieto Ponuky vám.
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Od našich dodávateľov. Vaše Osobné údaje môžeme získavať od externých dodávateľov, ktorí ponúkajú
svoje Ponuky cez nás.
Od externých poskytovateľov informácií. Spoločnosť Ingram Micro môže Osobné údaje získavať aj od tretích
strán, ktoré získali alebo zhromažďovali vaše údaje a ktoré majú právo poskytnúť nám vaše Osobné údaje.
Spoločnosť Ingram Micro bude získavať tieto Osobné údaje len ak sa potvrdí, že tieto tretie strany majú váš
súhlas alebo majú iné zákonné právo alebo povinnosť poskytnúť nám vaše Osobné údaje. Napríklad, ak sa
vo Webovej lokalite zaregistrujete s použitím služby tretej strany alebo prostredníctvom webovej lokality
alebo služby tretej strany, informácie, ktoré poskytnete tejto tretej strane, budú poskytnuté nám za účelom
vytvorenia účtu na našej Webovej lokalite. Taktiež môžeme mať zmluvný vzťah s tretími stranami, ktoré
podnikajú v oblasti poskytovania údajov spoločnostiam, akou je naša, na základe ktorého môžeme overovať
alebo získavať informácie. Vaše Osobné údaje, ktoré získame od tretej strany, môžeme mimo Webovej
lokality používať v súlade s podmienkami stanovenými príslušnou treťou stranou. Osobné údaje môžeme
získavať aj z verejne dostupných zdrojov, ako sú otvorené databázy verejnej správy alebo iné údaje vo
verejných doménach.

3. Súbory cookie a Ďalšie informácie o používaní Webovej lokality
Webová lokalita môže taktiež automaticky sledovať a zhromažďovať informácie o tom, ako pristupujete k
Webovej lokalite a ako ju používate, prostredníctvom súborov „cookie“, „flash cookie“ a „webových majákov“
a iných automatizovaných technológií na sledovanie.
„Súbor cookie“ predstavuje malý textový súbor, ktorý sa ukladá do Zariadenia používateľa. Súbory cookie
nám umožňujú zhromažďovať rôzne informácie, ako sú typ prehliadača, čas strávený na Webovej lokalite,
navštívené stránky a jazykové predvoľby. Spolu s našimi poskytovateľmi služieb používame tieto informácie
na bezpečnostné účely, na umožnenie používania stránok, efektívnejšie zobrazovanie informácií a
prispôsobenie používateľských skúseností pri používaní Webovej lokality.
Vo všeobecnosti môžeme súbory cookie používané vo Webovej lokalite zadeliť do nasledujúcich kategórií:
•

Nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku Webovej
lokality. Zahrňujú napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí
Webovej lokality alebo nakupovať.

•

Analytické súbory cookie a súbory cookie na monitorovanie výkonu. Tieto súbory cookie slúžia na
analýzu používania Webovej lokality a monitorovanie jej výkonu, vďaka čomu môžeme zlepšiť
používateľské skúsenosti pri používaní Webovej lokality. Tieto súbory cookie nám pomáhajú
prispôsobovať obsah Webovej lokality preferenciám používateľov a identifikovať prípadné technické
problémy s Webovou lokalitou. Tieto údaje môžeme tiež používať pri zostavovaní správ, ktoré nám
pomáhajú pri analýze používania Webovej lokality, určení najbežnejších problémov a zlepšovaní
Webovej lokality.
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•

Funkčné súbory cookie a sledovacie súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú spoznať
návštevníkov, ktorí opakovane navštívia našu Webovú lokalitu. Priradením anonymného, náhodne
vygenerovaného identifikátora dokáže tento sledovací súbor cookie sledovať, odkiaľ prišiel
používateľ Webovej lokality, ktorý vyhľadávač použil, na aké prepojenie klikol, aké kľúčové slovo
použil a v ktorej časti sveta sa práve nachádzal, keď navštívil Webovú lokalitu. Tieto údaje nám
pomáhajú vylepšovať webovú lokalitu.

•

Súbory cookie na zacielenie obsahu. Do týchto súborov cookie sa zaznamenávajú informácie o
vašich návštevách Webovej lokality, stránkach, ktoré ste navštívili, a prepojeniach, na ktoré ste klikli.
Na základe týchto informácií môžeme na Webovej lokalite zobrazovať pre vás relevantnejší obsah a
reklamy na základe vašich záujmov. Tieto informácie môžeme na tento účel zdieľať aj s tretími
stranami.

•

Súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie sa používajú iba počas relácie pri každej vašej návšteve.
Keď opustíte Webovú lokalitu (alebo o krátku chvíľu neskôr), platnosť týchto súborov cookie skončí.
Tieto súbory cookie sa neukladajú do vášho Zariadenia natrvalo, neobsahujú žiadne Osobné údaje
a minimalizujú potrebu prenášať Osobné údaje cez internet. Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek
odstrániť prípadne môžete zakázať ich použitie. Môže to však spôsobiť zníženie výkonu a zhoršenie
vašich používateľských skúseností na Webovej lokalite. Tieto súbory cookie sú taktiež označované
časovými značkami, prostredníctvom ktorých sa zaznamenáva čas príchodu na Webovú lokalitu a jej
opustenia.

•

Trvalé súbory cookie. Súbory cookie tohto typu sa ukladajú do vášho Zariadenia na určené časové
obdobie (niekedy je to niekoľko hodín, inokedy aj rok alebo dlhšie) a neodstránia sa, keď zatvoríte
okno webového prehliadača. Trvalé súbory cookie používame vtedy, ak si vašu totožnosť
potrebujeme zapamätať na dlhší čas ako je jedna návšteva. Do tohto typu súborov cookie môžeme
napríklad ukladať vaše jazykové predvoľby, aby sme ich mohli použiť pri vašej ďalšej návšteve.

Súbory cookie môžete akceptovať, alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje
súbory cookie, nastavenia prehliadača však môžete zmeniť tak, aby odmietal súbory cookie. Ak radšej
nechcete akceptovať súbory cookie, v prípade väčšiny prehliadačov môžete: (i) zmeniť nastavenia
prehliadača tak, aby sa pri prijatí súboru cookie zobrazilo oznámenie a mohli ste si vybrať, či ho chcete
akceptovať, (ii) zakázať existujúce súbory cookie alebo (iii) nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie
automaticky odmietol . Upozorňujeme však, že ak zakážete alebo odmietnete súbory cookie, niektoré funkcie
alebo služby vo Webovej lokalite nemusia fungovať správne, pretože vás nebude možné spoznať a priradiť
k používateľskému účtu. Navyše, Ponuky, ktoré vám ponúkneme pri vašej návšteve, nemusia byť relevantné
pre vás alebo zohľadňovať vaše záujmy.
Súbory „flash cookie“ sú podobné súborom cookie, no môžu sa do nich ukladať komplexnejšie údaje. Vďaka
použitiu technológie Adobe Flash (vrátane lokálne uložených objektov Flash, ďalej aj „Objekty Flash LSO“)
vám môžeme, okrem iného, poskytovať lepšie prispôsobené informácie, zabezpečiť nepretržitý prístup k
Webovej lokalite a umožniť jej používanie a zhromažďovať a ukladať informácie o vašom používaní Webovej
lokality. Ak nechcete, aby sa do vášho počítača ukladali Objekty Flash LSO, môžete upraviť nastavenia
softvéru Flash Player tak, aby blokoval ukladanie Objektov LSO, a to s použitím nástrojov v paneli nastavení
ukladania údajov webových lokalít softvéru Adobe Flash, ktorý je k dispozícii na internete. Ukladanie
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Objektov Flash LSO môžete riadiť aj prostredníctvom panela globálnych nastavení ukladania údajov softvéru
Adobe Flash, ktorý je tiež k dispozícii na internete, podľa príslušných pokynov (ktoré môžu zahŕňať aj pokyny
vysvetľujúce odstránenie existujúcich Objektov Flash LSO (ktoré sa na webovej lokalite spoločnosti Adobe
označujú iba ako „informácie“), pokyny na zakázanie ukladania Objektov Flash LSO do vášho počítača bez
schválenia a (v prípade softvéru Flash Player 8 a novších verzií) pokyny na zablokovanie Objektov Flash
LSO, ktoré neposkytuje prevádzkovateľ stránky, na ktorej sa práve nachádzate). Upozorňujeme však, že ak
softvér Flash Player nastavíte tak, aby neakceptoval žiadne alebo niektoré Objekty Flash LSO, môže sa tým
obmedziť funkčnosť niektorých aplikácií Flash, čo môže zahŕňať aj aplikácie Flash požívaných v súvislosti s
Webovou lokalitou alebo našim online obsahom.
„Webový maják“ (nazývaný tiež „prázdny pixel“ alebo „pixelová značka“) obsahuje elektronický obrázok
vložený do rozhrania Webovej lokality, ktorý nám umožňuje identifikovať vás, keď navštívite príslušnú oblasť
Webovej lokality. Môže sa používať aj v spojení s niektorými stránkami Webovej lokality a v e-mailových
správach s formátovaním HTML, a to napríklad na sledovanie akcií používateľov na Webovej lokalite a
príjemcov e-mailových správ, meranie úspešnosti marketingových kampaní a zhromažďovanie štatistických
informácií o používaní Webovej lokality a miery reakcií.
Upozorňujeme, že toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na používanie súborov cookie
a iných technológií sledovania externými poskytovateľmi služieb spoločnosti Ingram Micro. Spoločnosť
Ingram Micro nemá k súborom cookie tretích strán prístup a ani ich nemôže kontrolovať. Poskytovatelia
služieb spoločnosti Ingram Micro môžu používať súbory cookie na účely cielenia reklamy a obsahu.
Informácie získané zo súborov cookie tretích strán môžeme spojiť s Osobnými údajmi používateľov
spoločnosti Ingram Micro, pričom tieto kombinované informácie budeme používať v súlade s týmto
Vyhlásením o ochrane osobných údajov.
4. Používanie informácií
Spoločnosť Ingram Micro bude Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používať na uskutočňovanie
obchodných operácií a poskytovanie Ponúk, čo bude zahŕňať zlepšovanie našich Ponúk a prispôsobenie
produktov vašim požiadavkám na základe týchto údajov. Tieto údaje môžeme používať aj na komunikáciu s
vami, napríklad na to, aby sme vás informovali o vašom účte a produktoch.
Spoločnosť Ingram Micro môže vaše Osobné údaje používať na rozličné účely (ďalej len „Účely“) vrátane:
•
•
•
•
•
•
•

Poskytovania, údržby a zlepšovania Webovej lokality a našich Ponúk vrátane prevádzky niektorých
funkcií a schopností Webovej lokality;
Zistenia preferencií používateľov s cieľom zlepšiť skúsenosti používateľov so spoločnosťou Ingram
Micro, jej Pridruženými spoločnosťami, zmluvnými dodávateľmi a obchodnými partnermi;
Skúmania a analýzy efektívnosti Webovej lokality a marketingových, reklamných a predajných
činností spoločnosti Ingram Micro, jej Pridružených spoločností, zmluvných dodávateľov a
obchodných partnerov;
Vyberania pohľadávok, ktoré sú zákazníci dlžní spoločnosti Ingram Micro;
Spracovania objednávok a platieb uskutočnených prostredníctvom Webovej lokality;
Vývoja ďalších Ponúk;
Spracovania žiadostí o prijatie do zamestnania;
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•
•
•
•
•

•

•

•
•

Plnenia zákonných povinností a reagovania na zákonné požiadavky zo strany orgánov verejnej
správy (vrátane požiadaviek zo strany bezpečnostných zložiek);
Napĺňania našich každodenných obchodných potrieb;
Zabezpečenia súladu so Zmluvnými podmienkami a platnými právnymi predpismi;
Žalovania alebo právnej ochrany pri súdnom, arbitrážnom alebo podobnom právnom konaní;
Priamej komunikácie s vami prostredníctvom posielania bulletinov, reklamných materiálov a
špeciálnych ponúk alebo priebežné posielania informácií o nových produktoch a službách v súlade s
vašimi nastaveniami prijímania marketingových informácií.
Odber našich marketingových
komunikácií môžete zrušiť kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ (Zrušiť odber) v spodnej časti e-mailu
alebo nás kontaktujte prostredníctvom niektorej adresy uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“.
Priamej telefonickej komunikácie s vami s cieľom reagovať na vaše žiadosti o poskytnutie
zákazníckych služieb alebo pripomienky odoslané prostredníctvom Webovej lokality, sociálnej siete
alebo iným spôsobom, diskusie o problémoch súvisiacich s vašim účtom alebo Webovou lokalitou a
poskytovania zákazníckej podpory.
Poskytovania reklamných materiálov vrátane poskytovania pomoci reklamným agentúram a
vydavateľom pri poskytovaní a správe reklám na Webovej lokalite alebo lokalitách tretích strán a
prispôsobenia reklám vašim požiadavkám a histórii prehliadania webových stránok. Pozrite si časť
týkajúcu sa Súborov cookie a Ďalších informácií o používaní Webovej lokality, v ktorej nájdete ďalšie
informácie súvisiace s reklamami a súvisiacimi kontrolnými prvkami;
Zhromažďovania súhrnných štatistík o prevádzke a používaní našej Webovej lokality a lepšieho
pochopenia záujmov a potrieb návštevníkov našej Webovej lokality a
Iné účely: Plnenie legitímnych obchodných cieľov, ako aj iných zákonných cieľov, o ktorých vás
budeme informovať.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme skombinovať a rozšíriť o iné informácie, ktoré získame
od tretích strán.
Vaše Osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom Webovej lokality, môžeme použiť aj s cieľom
vygenerovať anonymizované súhrnné údaje. Prijmeme však opatrenia, aby vás na základe týchto
anonymizovaných súhrnných údajov už teraz ani v budúcnosti nebolo možné identifikovať. Tieto opatrenia
budú okrem iných zahŕňať uchovávanie anonymizovaných súhrnných údajov oddelene od Osobných údajov.

5. Zdieľanie informácií
Vaše Osobné údaje budeme zdieľať s vašim súhlasom alebo v miere potrebnej na uskutočnenie transakcií
alebo poskytovanie Ponúk, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste schválili. Osobné údaje zdieľame aj s
externými dodávateľmi, predajcami a distribútormi, externými poskytovateľmi služieb, Pridruženými
spoločnosťami a organizačnými jednotkami, keď sme tak povinní učiniť na základe platných právnych
predpisov alebo v reakcii na právne konanie, na ochranu našich zákazníkov, na ochranu života, na
zabezpečenie našich Ponúk a na ochranu práv alebo vlastníctva spoločnosti Ingram Micro.
Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim subjektom:
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Dodávateľom. Spoločnosť Ingram Micro môže vaše Osobné údaje poskytnúť externým dodávateľom, ktorí
ponúkajú svoje Ponuky cez nás. Napríklad, vaše Osobné údaje môžeme externému dodávateľovi poskytnúť
vtedy, keď zakúpite alebo použijete Ponuku cez nás, predajcu produktov Ingram Micro alebo nášho
distribútora, pričom príslušný dodávateľ vyžaduje overenie zakúpenia Ponuky za účelom registrácie Ponuky.
Predajcom a distribútorom. Spoločnosť Ingram Micro môže poskytnúť vaše Osobné údaje predajcom a
distribútorom, ktorí nakupujú Ponuky ponúkané prostredníctvom Webovej lokality. Napríklad, vaše Osobné
údaje môžeme poskytnúť vtedy, keď zakúpite alebo použijete Ponuku cez predajcu produktov alebo
distribútora, pričom tento predajca alebo distribútor použil naše nástroje a služby pre predajcov.
Externým poskytovateľom služieb. Spoločnosť Ingram Micro môže poskytnúť vaše Osobné údaje tretím
stranám, ktoré poskytujú služby alebo nám pomáhajú s prevádzkou Webovej lokality a dosahovaní Účelov.
Tieto tretie strany môžu napríklad zahŕňať poskytovateľov služieb v oblasti podpory zákazníkov, spracovania
platieb, e-mailovej podpory a podpory prostredníctvom elektronických správ, hostingu, správy, údržby,
analýzy informácií, poskytovania a dodávania Ponúk alebo iných služieb, ktoré môžeme získať externe. Od
týchto tretích strán budeme vyžadovať, aby vaše Osobné údaje využívali iba v rozsahu potrebnom na plnenie
príslušných účelov a chránili vaše Osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov
a platnými právnymi predpismi. Zoznam externých poskytovateľov služieb je k dispozícii na požiadanie.
Pridruženým spoločnostiam a organizačným jednotkám. Vaše Osobné údaje môžeme poskytovať našim
Pridruženým spoločnostiam, a to bez ohľadu na to, či tieto subjekty používajú značku „Ingram Micro“. Údaje
o vás môžeme poskytovať aj ďalším organizačným jednotkám, ktoré tiež ponúkajú produkty alebo služby
pod značkou „Ingram Micro“ alebo inou našou značkou. Naše Pridružené spoločnosti a organizačné jednotky
budú vaše Osobné údaje, ktoré im poskytneme, používať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných
údajov.
Iným používateľom. Spoločnosť Ingram Micro môže poskytnúť vaše Osobné údaje iným používateľom, keď
sa rozhodnete komunikovať s týmito používateľmi (alebo nás požiadate o to, aby sme s nimi komunikovali
vo vašom mene) prostredníctvom Webovej lokality. Toto môže zahŕňať umožnenie komunikácie s inými
používateľmi alebo publikovania Osobných údajov v tých častiach Webovej lokality, ktoré sú prístupné aj pre
iných používateľov. Upozorňujeme, že Osobné údaje (alebo iné informácie), ktoré poskytnete v týchto
častiach Webovej lokality, môžu prečítať, zhromažďovať a používať iné osoby, ktoré získajú k nim prístup.
Bezpečnostným zložkám štátu. Spoločnosť Ingram Micro môže poskytnúť vaše Osobné údaje kompetentnej
bezpečnostnej zložke štátu, regulačnému úradu, vládnemu orgánu, súdu alebo iným zástupcom verejnej
správy alebo inej tretej strane, ak sa budeme domnievať, že je to nevyhnutné (i) v súlade s platným právnym
predpisom alebo nariadením, (ii) pre uplatnenie, definovanie alebo ochranu našich zákonných práv alebo
(iii) na ochranu našich kľúčových záujmov alebo kľúčových záujmov inej osoby.
Predaj alebo nadobudnutie aktív. Ak sa spoločnosť Ingram Micro vzdá vlastníctva alebo kontroly nad
akoukoľvek časťou spoločnosti Ingram Micro alebo Webovej lokality v prospech skutočného alebo
potenciálneho kupujúceho, či už v kontexte akvizície, zlúčenia spoločností, reorganizácie alebo iného
vzdania sa všetkých našich obchodných operácií, aktív alebo akcií alebo ich časti (vrátane v súvislosti s
bankrotom alebo podobných procesov), môžeme previesť vaše Osobné údaje na skutočného alebo
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potenciálneho kupujúceho, pod podmienkou, že používanie vašich Osobných údajov touto treťou stranou sa
bude riadiť platnými právnymi predpismi.
Iným subjektom. Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť akejkoľvek inej osobe, ak nám udelíte súhlas s
poskytnutím údajov.
Taktiež môžeme zdieľať súhrnné anonymizované údaje s tretími stranami na iné ciele. Na základe týchto
údajov vás nebude možné identifikovať ako jednotlivca, môžu však zahŕňať informácie o používaní,
prezeraní a technické informácie, ktoré sme zhromaždili, kým ste používali našu Webovú lokalitu. Ak sme
na základe platných právnych predpisov povinní s takýmito údajmi zaobchádzať ako s Osobnými údajmi,
budeme ich poskytovať iba podľa vyššie uvedených ustanovení.
6. Ďalšie dôležité informácie o ochrane Osobných údajov
Nižšie nájdete ďalšie informácie o ochrane Osobných údajov, ktoré môžete považovať za dôležité.
Zabezpečenie osobných údajov. Spoločnosť Ingram Micro používa primerané technické a organizačné
kontrolné mechanizmy a opatrenia s cieľom zabezpečiť a ochrániť vaše Osobné údaje pred stratou,
zneužitím a neoprávneným vyzradením. Medzi ne patria silné kontrolné mechanizmy na riadenie prístupu
používateľov, segmentovaná sieťová architektúra a komplexné zásady vzťahujúce sa na zamestnancov a
školenia. Avšak, žiaľ, nie je možné zaručiť, že údaje prenášané alebo prístupné cez internet budú 100percentne v bezpečí. V dôsledku toho, hoci sa spoločnosť Ingram Micro snaží chrániť všetky Osobné údaje,
nemôžeme zaručiť, že vaše Osobné údaje budú dokonale chránené pred odcudzením hakermi alebo pred
inými nezákonnými alebo kriminálnymi činmi, či v prípade zlyhania počítačového hardvéru, softvéru alebo
telekomunikačnej siete. Spoločnosť Ingram Micro vás bude bezodkladne informovať, keď sa zistí narušenie
bezpečnosti súvisiace s vašimi informáciami umožňujúcimi vašu identifikáciu (ako sú tieto informácie
definované v platných cudzích, federálnych, štátnych a miestnych právnych predpisoch) uloženými nami
alebo pre nás, v súlade s platnými právnymi predpismi.
Právny základ pre spracovanie Osobných údajov (iba návštevníci z oblasti EHP). Ak našu Webovú lokalitu
navštevujete z územia Európskeho hospodárskeho priestoru, právny základ pre zhromažďovanie a
používanie vyššie uvedených Osobných údajov bude závisieť od dotknutých Osobných údajov a
špecifického kontextu, v akom ich zhromažďujeme.
Osobné údaje však zvyčajne zhromažďujeme len vtedy, ak (i) tieto Osobné údaje potrebujeme v záujme
plnenia našich zmluvných povinností voči vám (napríklad vybavenie nákupu Ponuky), (ii) toto spracovanie je
v našom legitímnom záujme, ak tento záujem nie je v rozpore s vašimi právami, alebo (iii) ste nám udelili
súhlas s takýmto zhromažďovaním. V niektorých prípadoch môžeme byť zo zákona povinní zhromažďovať
Osobné údaje od vás alebo môžeme vaše Osobné údaje potrebovať na to, aby sme dokázali chrániť vaše
základné záujmy alebo záujmy inej osoby.
Ak vás požiadame o poskytnutie Osobných údajov v záujme splnenia našej zákonnej povinnosti alebo
plnenia zmluvného záväzku voči vám, vo vhodnom čase vás budeme informovať o tejto skutočnosti, ako aj
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o tom, či je poskytnutie vašich Osobných údajov nevyhnutné (vrátane možných dôsledkov neposkytnutia
Osobných údajov).
Ak zhromaždíme a použijeme vaše Osobné údaje v nadväznosti na naše legitímne záujmy (alebo záujmy
tretej strany), tieto záujmy budú zvyčajne súvisieť s prevádzkou našej platformy a komunikáciou s vami v
miere potrebnej na to, aby sme vám dokázali poskytovať naše služby a Ponuky a plnenie našich legitímnych
komerčných záujmov, ako sú reagovanie na vaše otázky, zlepšovanie našej platformy, uskutočňovanie
marketingových aktivít alebo odhaľovanie a znemožňovanie nezákonného konania. Môžeme mať aj iné
legitímne záujmy, o ktorých vás budeme vo vhodnom čase jasným spôsobom informovať.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa právneho základu zhromažďovania a používania vašich Osobných
údajov, kontaktujte nás prostredníctvom niektorej adresy uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“.
Presnosť.
Presnosť Osobných údajov, ktoré poskytnete spoločnosť Ingram Micro, je vašou
zodpovednosťou. Pokiaľ v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov nie je uvedené inak, spoločnosť
Ingram Micro bude vaše Osobné údaje používať výhradne spôsobom, ktorý je zlučiteľný s účelom ich
získavania alebo ktorý ste následne povolili. V rozsahu nevyhnutnom na tieto účely vykoná spoločnosť
Ingram Micro primerané opatrenia v snahe zabezpečiť presnosť, úplnosť, aktuálnosť Osobných údajov a ich
relevantnosť vzhľadom na účel ich použitia.
Prenosy údajov do zahraničia. Vaše Osobné údaje môžeme prenášať aj do iných krajín, ako je vaša
domovská krajina, a spracovávať ich v týchto krajinách. V týchto krajinách sa môžu uplatňovať iné právne
predpisy o ochrane údajov ako v krajine, ktorej ste občanom.
Konkrétne, naše primárne servery Webovej lokality sa nachádzajú v Spojených štátoch a naše Pridružené
spoločnosti a externí poskytovatelia služieb pôsobia po celom svete. To znamená, že ak zhromažďujeme
vaše Osobné údaje, môžeme ich spracovávať v ľubovoľnej z týchto krajín. Zaviedli sme však primerané
bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zaručiť, že vaše Osobné údaje zostanú chránené v súlade s týmto
Vyhlásením o ochrane osobných údajov. V súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré boli zhromaždené v krajinách
patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru a v Švajčiarsku a ktoré spoločnosť Ingram Micro prenáša
do Spojených štátov alebo k nim pristupuje z územia Spojených štátov, spoločnosť Ingram Micro, Inc.
absolvovala certifikáciu v programoch Privacy Shield medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, podľa
nariadení Ministerstva obchodu USA vo vzťahu k medzinárodnému prenosu Osobných údajov. Ďalšie
informácie nájdete v našom vyhláseniu k programu Privacy Shield. V prípade rozporu medzi podmienkami
tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a princípmi programu Privacy Shield sa budú uplatňovať
princípy programu Privacy Shield. Okrem toho, v krajinách, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy,
sme implementovali štandardné zmluvné doložky Európskej komisie o prenose Osobných údajov medzi
našimi Pridruženými spoločnosťami mimo EHP a Spojených štátov, na základe ktorých sme povinní chrániť
Osobné údaje spracovávané našimi Pridruženými spoločnosťami z oblasti Európskeho hospodárskeho
priestoru v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Podobné primerané
bezpečnostné opatrenia sme uplatnili aj v spolupráci s našimi externými poskytovateľmi služieb a partnermi.
Ďalšie detaily sú k dispozícii na požiadanie.
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Doba uchovávania. Osobné údaje, ktoré od vás získame, budeme uchovávať iba vtedy, ak to bude
nevyhnutné z hľadiska plnenia našich obchodných cieľov (napríklad na to, aby sme vám poskytli Ponuku, o
ktorú ste nás požiadali, alebo v záujme splnenia našich právnych, daňových alebo účtovných povinností).
Ak nemáme žiadny legitímny obchodný dôvod spracovávať vaše Osobné údaje, buď tieto údaje odstránime,
alebo ich budeme anonymizovať. Ak to nebude možné (napríklad z dôvodu, že vaše Osobné údaje sú
uložené v záložných archívoch), bezpečne vaše Osobné údaje uskladníme a vylúčime ich z ďalšieho
spracovania, kým ich nebudeme schopní vymazať.
Ak ste občanom štátu Európskej únie, všetky s vami súvisiace Osobné údaje, ktoré spoločnosť Ingram Micro
prijme a uloží, budú vymazané po 5 rokoch, a to okrem Osobných údajov uvedených v dokumentoch, ktoré
na základe platných právnych predpisov musíme uchovávať dlhšie. Napríklad, nemôžeme vymazať Osobné
údaje uvedené na faktúrach pre DPH, kým nebudeme môcť tieto faktúry vymazať z našich systémov.
Vaše práva v oblasti ochrany údajov. V oblasti ochrany údajov máte nasledujúce práva:
•

Ak chcete získať prístup k svojim Osobným údajom, opraviť alebo aktualizovať ich alebo ak chcete
požiadať o ich odstránenie, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom niektorej adresy
uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“.

•

Okrem toho, ak ste občanom krajiny Európskej únie, môžete namietať voči spracovaniu vašich
Osobných údajov, požiadať o obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov, alebo požiadať o
prenos vašich Osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať
prostredníctvom niektorej adresy uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“.

•

Máte právo kedykoľvek zrušiť odber marketingových materiálov, ktoré vám posielame. Toto právo
môžete uplatniť kliknutím na prepojenie „zrušiť odber“ alebo „odhlásiť sa“ v marketingových emailoch, ktoré od nás dostanete. Ak sa chcete odhlásiť z iných foriem odberu marketingových
materiálov (ako sú marketingové materiály posielané poštou alebo telemarketing, kontaktujte nás
prostredníctvom niektorej adresy uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“ alebo prostredníctvom
nášho centra predvolieb.

•

Podobne, ak sme od vás získali Osobné údaje a tieto údaje spracovávame s vašim súhlasom, môžete
váš súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá žiadny vplyv na zákonnosť
spracovania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu a ani na spracovanie vašich Osobných údajov
uskutočnené na základe zákonných princípov, ktoré sa nezakladajú na vašom súhlase.

•

Môžete podať sťažnosť vo vzťahu k nášmu zhromažďovaniu a používaniu vašich Osobných údajov
úradu pre ochranu údajov. Bližšie informácie vám poskytne miestny úrad pre ochranu údajov.
(Kontaktné údaje úradov pre ochranu údajov v Európskej hospodárskej oblasti sú k dispozícii tu.)

Budeme reagovať na všetky požiadavky, ktoré dostaneme od jednotlivcov, ktorí si chcú uplatniť svoje práva
týkajúce sa ochrany údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
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Deti. Táto Webová lokalita je určená výhradne na použitie osobami staršími ako 18 rokov, a teda nie je
zameraná na deti mladšie ako 18 rokov. Spoločnosť Ingram Micro nebude vedome vyžadovať poskytnutie
Osobných údajov detí mladších ako 18 rokov a ani nebude takéto údaje zhromažďovať.
Zakázanie sledovania. Niektoré webové prehliadače a iné zariadenia, ktoré môžete používať pri prístupe k
Webovej lokalite, vám môžu umožniť zakázať „sledovanie“ vašich činností online. Webová lokalita však
momentálne nereaguje na signály „Nesledovať“. Nebudeme upravovať prostredie Webovej lokality ani vaše
Osobné údaje, ktoré od vás získame prostredníctvom Webovej lokality, podľa tohto nastavenia.
Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii. Právne predpisy štátu Kalifornia udeľujú občanom štátu
Kalifornia právo vyžadovať od spoločností informácie o tom, ako tieto spoločnosti zdieľajú ich osobné údaje
s tretími stranami za účelom priameho marketingu. Podľa právnych predpisov štátu Kalifornia pojem „osobné
údaje“ zahŕňa vaše meno, podpis, číslo sociálneho zabezpečenia, fyzický popis, adresu, telefónne číslo,
číslo cestovného pasu, číslo vodičského preukazu alebo štátneho identifikačného preukazu, číslo poistenej
zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, pracovnú históriu, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej
karty, ako aj všetky ďalšie finančné informácie, zdravotné informácie a informácie o zdravotnom poistení. Z
tejto požiadavky existuje výnimka pre spoločnosti, ktoré v rámci svojich zásad ochrany osobných údajov
prijali a publikovali zásadu, že nebudú poskytovať osobné údaje jednotlivca tretím stranám na účely
priameho marketingu, ak táto osoba uplatňuje právo zakázať poskytovanie svojich Osobných údajov na
takéto účely. My sme tiež prijali zásadu umožňujúcu vám zakázať poskytovanie vašich osobných údajov
tretím stranám na účely priameho marketingu, takže sa na nás táto výnimka vzťahuje. Ak chcete zakázať
zdieľanie vašich osobných informácií s tretími stranami za účelom priameho marketingu, kontaktujte nás
prostredníctvom niektorej adresy uvedenej v časti „Otázky a kontaktné údaje“.
Vaše práva na ochranu osobných údajov v Európskej únii. Správcom Osobných údajov, ktoré
spracovávame, je Pridružená spoločnosť spoločnosti Ingram Micro v príslušnej krajine Európskeho
hospodárskeho priestoru, v ktorej dochádza k získavaniu týchto Osobných údajov, alebo vo Švajčiarsku. V
prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Osobných údajov, ktoré ste poskytli príslušnej Pridruženej
spoločnosti, sa obráťte na danú Pridruženú spoločnosť.
Citlivé údaje. Žiadame vás, aby ste nám neposielali ani neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (ako sú
informácie súvisiace s vašim rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, vierovyznaním alebo
inými presvedčeniami, zdravotným stavom, kriminálnou históriou alebo členstvom v odborových
organizáciách) na Webovej lokalite, prostredníctvom nej alebo iným spôsobom, pokiaľ vás o to vyslovene
nepožiadame alebo vás k tomu nevyzveme. V prípade, že vás požiadame alebo vyzveme k
poskytnutiutakýchto citlivých osobných údajov, požiadame vás o váš výslovný súhlas.
Webové lokality tretích strán. Okrem prístupu k Ponukám môže Webová lokalita obsahovať aj prepojenia na
iné webové lokality a webové služby. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na takéto
webové lokality a služby a zásady ochrany osobných údajov týchto webových lokalít a služieb sa môžu líšiť
od zásad uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak poskytnete Osobné údaje na
ktorejkoľvek z týchtowebových lokalit alebo služieb, vaše Osobné údaje budú podliehať zásadám ochrany
osobných údajov týchto webových lokalít a služieb. Spoločnosť Ingram Micro vám dôrazne odporúča
pozorne si prečítať zásady ochrany osobných údajov webových lokalít a služieb, ktoré navštívite.
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Dodržiavanie predpisov. Spoločnosť Ingram Micro bude na základe princípov sebahodnotenia overovať
dodržiavanie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a pravidelne kontrolovať, či je toto Vyhlásenie o
ochrane osobných údajov presné, či sa dostatočne venuje informáciám, na ktoré sa má vzťahovať, či sa
zobrazuje na dostatočne významnom mieste, či je uplatňpvané a prístupné.
Ak máte dojem, že vaše Osobné údaje neboli spracované alebo poskytnuté v súlade s týmto Vyhlásením o
ochrane osobných údajov, spoločnosť Ingram Micro vás žiada, aby ste nás informovali o svojich obavách
pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov s použitím
kontaktných údajov uvedených v časti „Otázky a kontaktné údaje“ nižšie. Spoločnosť vyšetrí túto situáciu a
pokúsi sa vyriešiť všetky sťažnosti a spory súvisiace s použitím a poskytnutím vašich Osobných údajov.
Revízie. Spoločnosť Ingram Micro môže z času na čas a výhradne na základe svojho vlastného uváženia
revidovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzhľadom na zmeny v našich obchodných postupoch.
Prípadnú revíziu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vám oznámime publikovaním aktualizovaného
Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na Webovej lokalite alebo formou e-mailového oznámenia. Zmeny
vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov vstúpia do platnosti k dátumu, kedy spoločnosť Ingram Micro
publikuje revíziu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na Webovej lokalite, a budú sa vzťahovať iba na
údaje získané od tohto dátumu. Ak sme na základe platných právnych predpisov povinní získať váš súhlas
so všetkými zmenami v spôsoboch používania vašich Osobných údajov, ktoré sú uvedené v našich
Zásadách ochrany osobných údajov, pred vykonaním zmien vás požiadame o súhlas.

7. Ďalšie jazyky
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii aj v ďalších jazykoch. Zoznam všetkých jazykov
je k dispozícii v našej Webovej lokalite na adrese https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.
8.

Otázky a kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných
údajov, zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Ingram Micro alebo našim získavaním alebo
používaním Osobných údajov alebo v prípade, že chcete získať prístup k svojim Osobným údajom nás
kontaktujte na adrese: privacy@ingrammicro.com alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx.
Nášho zástupcu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.
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