PREČÍTAJTE SI PROSÍM NASLEDUJÚCI DOKUMENT PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE O
POLITIKE OCHRANY SŮKROMIA SKUPINY METSÄ
Všetky osobné informácie, ktoré môžete poskytnúť spoločnostiam patriacim do Skupiny Metsä (ďalej
len "Skupina Metsä") prostredníctvom internetových stránok Skupiny Metsä, sú chránené v súlade s
touto politikou ochrany súkromia.
Vaše súkromie je dôležité pre Metsä Group. Tieto zásady Politiky ochrany súkromia opisujú
informačné postupy na webových stránkach Skupiny Metsä, vrátane toho, aký typ informácií podlieha
zhromažďovaniu a sledovaniu, ako sú informácie používané a s kým sú informácie zdieľané.
Tieto zásady Politiky ochrany súkromia sa vzťahujú na tieto Stránky a iné webové stránky Skupiny
Metsä na webových stránkach globálnej siete. Keď vstúpite do stránok, obráťte sa na Zásady ochrany
súkromia. Ak nesúhlasíte s ustanoveniami tejto Politiky ochrany súkromia, prosím, nepoužívajte tieto
webové stránky.
Prístupom a používaním týchto stránok, dávate najavo svoj súhlas s podmienkami tejto Politiky
ochrany súkromia.
Osobné údaje
Všeobecne platí, že môžete navštíviť Skupinu Metsä na internete, bez toho, aby ste boli nutení zadať
akékoľvek osobné údaje týkajúce sa Vás. V niektorých prípadoch, však, my alebo naši partneri,
môžeme potrebovať informácie od Vás.
Osobné informácie
Možno budeme musieť požiadať o osobné informácie, ako je vaše priezvisko, e-mailová adresa,
telefónne číslo, referenčné číslo, spoločnosť alebo organizáciu, ktorú zastupujete. Žiadosť o takéto
informácie zvyčajne obsahujú formuláre, ktoré sú k dispozícii na webe a my používame tieto
informácie s cieľom odpovedať na Vaše žiadosti a aby Vás kontaktovať poštou, e-mailom alebo
telefonicky a poskytnúť informácie o nových produktoch, službách či propagačných akciách, ktoré
môžeme ponúknuť. V prípade podania objednávky na výrobok, žiadosti o službu alebo program alebo
predloženie obsah na týchto stránkach, môžeme potrebovať kontaktovať Vás s cieľom získať ďalšie
informácie potrebné na spracovanie a splnenie objednávky a / alebo žiadosti. Avšak, pokiaľ nebudeme
nútení platnými právnymi predpismi, nebudeme poskytovať tieto informácie žiadnej tretej strane bez
Vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na spracovanie Vašej objednávky. V prípade,
že nám poskytnete osobné údaje o inej osobe, ako je manžel alebo spolupracovník, budeme
predpokladať, že máte povolenie na vykonanie tejto činností.
Neosobné informácie
Okrem osobných informácií, ktoré nám môže predložiť, tieto Stránky môžu využívať technológiu,
ktorá nám umožní zber určitých technických informácií.
Aktivita na stranách Skupiny Metsä môže podliehať prihláseniu. Ukazanie, ako a kedy návštevníci
používajú webové stránky, informácie môžu byť užitočné pre nás, aby pokračovať v zlepšovaní našich
webových stránok. Účelom prihlásenia je zhromaždiť základné informácie o užívaní internetových
stránok Skupiny Metsä, ako je napríklad .:
- množstvo využívania stránok
- ktoré časti webových stránok boli použité alebo nie
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- kedy boli používané webové stránky
- geografické používateľské dáta
- použité informačné technológie
- chyby v normálnom fungovaniu
Vaše osobné údaje (meno, adresa, dátum narodenia, atď.) nie sú automaticky zhromažďované bez
Vášho súhlasu.
Súbory cookies
Môžete používať súbory cookies na našich webových stránkach. Viac informácií cookies sa nachádza
tu.
Informácie poskytnuté Vámi
Skupina Metsä nechce aby ste prenášali ani nesmiete prenášať akékoľvek vyhradené informácie Metsä
Group prostredníctvom internetových stránok. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie alebo
materiály, ktoré Vy alebo osoby konajúce vo Vašom mene poskytnete Skupine Metsä, nebudú
považované za dôverné ani súkromné. Poskytnutím týchto informácií alebo materiálov do Skupiny
Metsä udeľujete Skupine Metsä neobmedzenú, neodvolateľnú, s celosvetovým pôsobením, bezplatnú
licenciu používať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predvádzať, prenášať, alebo distribuovať tieto
informácie alebo materiály, a navyše, vyjadrujete súhlas s tým, aby Skupina Metsä swobodne
využívala akékoľvek nápady, koncepty a odborné znalosti, ktoré Vy alebo osoby konajúce vo Vašom
mene poskytnú Skupine Metsä. Ďalej potvrdzujete, že nie ste oprávnení a zaisťujete, že nebude
poskytovať Skupine Metsä žiadne informácie alebo materiály, ktoré sú urážlivé, zastrašujúce,
obscénne, zneužívajúce alebo inak nezákonné alebo vyhradené súkromné materiály inej osoby.
Použitie zhromažďovaných informácií
Informácie o doméne, ktorú zbierame sa nepoužíva k osobnej identifikácii, Skupinu Metsä zaujíma
však určiť počet návštev, priemerný čas strávený na stránkach, zobrazené stránky, atď. Môžeme
použiť tieto informácie na meranie využitia našich webových stránok a zlepšenie ich obsahu.
V prípade stiahnutia od Vás iných informácií, ako je Vaše priezvisko a e-mailová adresa, Skupina
Metsä spravidla vynaloží všetko úsilie, aby Vás informovať v okamihu sťahovania o spôsobe
využívania osobných informácií. Obvykle používame osobné údaje, ktoré od Vás získame s jediným
cieľom odpovedať na Váš dotaz alebo spracovať Vašu žiadosť. Takéto informácie môžu byť
oznámené ostatným subiektom Skupiny Metsä.
Môžeme previesť osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na ostatné spoločnosti, ktoré Skupina Metsä
najala pre poskytovanie služieb v našom mene. Tieto spoločnosti, naši subdodávatelia, sú povinní na
základe zmluvy používať osobné informácie, ktoré sme im zverejnili, aby môcť vykonávať služby, pre
ktoré sme ich najali. Nechceme zdieľať alebo prenajímať Vaše osobné údaje vzťahujúce sa k Vám
žiadnej tretej osobe s cieľom použiť na marketingové účely.
Budeme zverejňovať informácie o Vás, v prípade, že obdržíme pokyn, aby vykonať takéto činnosti
alebo v prípadoch, keď sme k tomu nútení podľa zákonv a iných právne obmedzených okolností.
Môžeme Vás tiež kontaktovať v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo pre výskum trhu.
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Spracovanie vašej požiadavky na obchod:
Keď podáte otázku o niečo zo stránok Skupiny Metsä napríklad produkt alebo službu alebo program,
aby Vám zavolať späť, alebo o špecifické marketingové materiály, budeme používať informácie, ktoré
nám zdelíte pre vykonanie dotazu. Za účelom pomoci pri vykonávaní vyššie uvedeného, môžeme
zverejniť informácie inej osobe, ktorá poskytuje platené služby v prospech Skupiny Metsä.
Marketingové využitie:
Informácie, ktoré budete prenášať na Skupinu Metsä Group, na internetových stránkach Skupiny
Metsä môžete využiť aj Skupinou Metsä Group a vybranými tretími stranami na marketingové účely.
Avšak, ponúkneme Vám možnosť vybrať si, či môžu byť Vaše informácie použité týmto spôsobom.
Ľudské zdroje:
Pokiaľ ide o žiadosti o zamestnanie alebo dotazy, či to inzerované na internetových stránkach Skupiny
Metsä alebo iným spôsobom, môžete poskytnúť nám informácie o sebe, ako opisy kariéry alebo
životopis. Môžeme tieto informácie použiť v rámci Skupiny Metsä a jej dcérskych spoločností za
účelom preskúmania zamestnania alebo Vášho dopytu. Okrem prípadov, v ktorých budeme Vámi
poučení aby toho nerobiť, bude Skupina Metsä uchovávať informácie pre budúce preskúmanie.
Využitie dodávateľov:
V niektorých prípadoch, Skupiny Metsä využíva dodávateľov za účelom zhromažďovať, analyzovať
alebo inak spracovávať informácie v jej mene. Praxou Skupiny Metsä je zaviazať týchto dodávateľov,
aby boli schopní spracovávať informácie v súlade s politikou Skupiny Metsä.
Ďalšie oznámenia na webových stránkach Skupiny Metsä:
V niektorých prípadoch môžu niektoré webové stránky Skupiny Metsä obsahovať ďalšie oznámenia o
ich užívaní a postupoch týkajúcich sa informácií týkajúcich sa týchto stránok.
Obsluha informácií a spätná väzba
Subjekt kontrolujúci Vaše informácie je spoločnosť vlastnená Skupinou Metsä, ktorej webovej stránky
sú zohľadnené za (firemné ústredie je Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Fínsko). Môžete nájsť
totožnosť správcu a jeho kontaktné údaje preskúmaním ustanovení a podmienok takéhoto produktu
alebo služby, ktoré si objednáte prostredníctvom internetových stránok.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Politiky ochrany súkromia, použite prosím formulár pre
spätnú väzbu, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ďakujeme za Vaše otázky a pripomienky týkajúce sa
Politiky ochrany súkromia.
Prosím, použite rovnaký formulár pre spätnú väzbu, aby nás kontaktovať, ak máte nejaké otázky o
Skupine Metsä, ktorá obsluhuje Vaše informácie. Keď chcete revidovať alebo aktualizovať
informácie, ktoré ste odovzdali prostredníctvom internetových stránok Skupiny Metsä alebo ste si
uvedomil, že informácie nie sú správne a chceli by ste sa pokúsiť ich opraviť, kontaktujte nás
prostredníctvom formulára na spätnú väzbu.
Globálny dosah
Skupina Metsä Group je globálna organizácia so subjektmi, obchodnými procesmi, riadiacimi
štruktúrami a technickými systémami, ktoré prekračujú hranice.
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Naša politika ochrany súkromia je navrhnutá tak, aby bola zaistená ochrana Vašich osobných údajov
po celom svete.
Môžeme previesť osobné údaje ako súčasť Skupiny Metsä a odovzdať ich do krajín na svete, kde
podnikáme. Niektoré krajiny môžu ponúknuť viac obmedzenú právnu ochranu Vašich informácií. V
takých krajinách, aj naďalej Skpina Metsä obsluhuje informácie, ako je popísané v tomto dokumente.
Odkazy na iné stránky
Webové stránky Skupiny Metsä môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Skupina Metsä nie je
zodpovedná za metódy ochrany súkromia alebo obsah týchto iných webov.
Zmeny polititky ochrany súkromia
Môžeme vykonať zmeny tejto Politiky ochrany súkromia alebo zmeniť, modifikovať alebo zrušiť
prístup k webovým stránkam Skupiny Metsä alebo obsahu týchto stránok kedykoľvek alebo bez
predchádzajúceho upozornenia.
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