Politika používania osobných údajov

Úvod
Tento dokument predstavuje politiku používania osobných údajov
spoločnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-traße 22, 80807
Mníchov, Nemecko (ďalej „TRAVIAN GAMES“). Vzťahuje sa na všetky
webové stránky, mobilné aplikácie a hry prevádzkované spoločnosťou
Travian Games GmbH (ďalej „TRAVIAN GAMES“).
V prípade, že sa pomocou prepojenia, ktoré sa nachádza na webovej
lokalite prevádzkovanej spoločnosťou TRAVIAN GAMES, dostanete na inú
webovú lokalitu, ktorú neprevádzkuje TRAVIAN GAMES alebo v prípade, že
budete používať služby tretích strán (napríklad pri realizácii platieb),
dovoľujeme si vás informovať, že táto politika používania osobných údajov
sa nevzťahuje na takúto webovú lokalitu tretej strany.
TRAVIAN GAMES zhromažďuje, spracováva a uchováva všetky údaje,
ktoré dobrovoľne poskytujete TRAVIAN GAMES (napr. prostredníctvom
štandardných formulárov alebo iným spôsobom na webových lokalitách
a hrách, ktoré prevádzkuje TRAVIAN GAMES) elektronickou alebo inou
formou komunikácie, alebo ktoré boli prenesené počas interakcie medzi
vami a webovými lokalitami a hrami TRAVIAN GAMES v súlade s týmito
odsekmi a v súlade s platnými predpismi.
Toto platí aj pre údaje, ktoré poskytujete iným používateľom počas vašej
komunikácie na webových lokalitách a v hrách prevádzkovaných TRAVIAN
GAMES.
1.
Návštevy webových lokalít TRAVIAN GAMES
Ak navštívite webovú lokalitu prevádzkovanú TRAVIAN GAMES, váš
webový prehliadač automaticky oznámi adresu IP, verziu webového
prehliadača, rozlíšenie obrazovky a operačný systém zariadenia použitého
na prístup na stránku. Váš webový prehliadač zároveň oznámi dátum, čas
a dĺžku trvania návštevy webovej lokality, ako aj rôzne stránky, ktoré ste
otvorili počas návštevy. TRAVIAN GAMES využíva tieto informácie na
optimalizáciu svojich webových lokalít a hier. TRAVIAN GAMES navyše
používa na svojich webových stránkach analytický nástroj Google
Analytics. Podrobnejšie informácie o používaní nástroja Google Analytics
nájdete v komentároch v časti 4 d).

2.

Používanie hier TRAVIAN GAMES

a
Registrácia
Pri registrácii v hre prevádzkovanej TRAVIAN GAMES budete musieť
poskytnúť vašu e-mailovú adresu a vybrať si používateľské meno a heslo.
Tieto údaje budú natrvalo uchovávané spoločnosťou TRAVIAN GAMES po
vašom overení pomocou aktivačného prepojenia odoslaného na e-mailovú
adresu, ktorú ste poskytli počas registrácie. Ak toto prepojenie neoveríte,
údaje sa vymažú po dvoch týždňoch. Odporúčame vám, aby ste si ako
používateľské meno nevyberali svoje skutočné meno ani meno inej osoby
alebo chránenú registrovanú ochrannú známku. TRAVIAN GAMES vám
okrem toho priradí krajinu na základe IP adresy vášho zariadenia. Tieto
informácie budú uložené s cieľom poskytovať vám zodpovedajúce
možnosti platobných metód.
Ak kliknete na reklamné prepojenie vo webových lokalitách a hrách
TRAVIAN GAMES a budete následne presmerovaní na webovú lokalitu
prevádzkovanú TRAVIAN GAMES, na vašom počítači bude nastavený súbor
cookie, ktorý obsahuje informácie o tom, na ktorú reklamu ste klikli, pre
ktorého inzerenta, v akej hre, v akom čase a v akej krajine. TRAVIAN
GAMES vám navyše priradí krajinu na základe adresy IP vášho zariadenia.
Spoločnosť TRAVIAN GAMES vyhodnotí tieto neosobné údaje s cieľom
optimalizovať reklamné kampane, ako aj na účtovné účely vzhľadom na
jej inzerentov. Súbor cookie bude vymazaný po overení aktivačného
prepojenia.
TRAVIAN GAMES ponúka pre čoraz väčší počet hier službu, ktorá vám
umožňuje vykonať len jednu aktiváciu na danú hru a následne používať
tento herný účet na jednoduché prechádzanie rôznymi hernými svetmi
danej hry. Služba spočíva v tom, že údaje, ktoré poskytnete pri registrácii
v hre, budú uchovávané na centrálnom mieste danej hry.

b
Používanie hier
Spoločnosť TRAVIAN GAMES ukladá a spracováva osobné údaje za účelom
realizácie zmluvy uzatvorenej s používateľom hry a možností použití
vyplývajúcich z tejto zmluvy (ako napríklad používanie hier, využívanie
podpory, atď.). TRAVIAN GAMES okrem toho používa pre svoje hry
analytické nástroje Google Analytics a SWRVE. Podrobnejšie informácie o
používaní nástroja Google Analytics a SWRVE sú uvedené v časti 4 d) a e).
Toto isté platí aj v prípade, že pristupujete k hrám spoločnosti TRAVIAN
GAMES pomocou mobilných aplikácií, ktoré prevádzkuje TRAVIAN GAMES.

c
Komunikačné kanály
Hry a webové lokality prevádzkované TRAVIAN GAMES ponúkajú rôzne
možnosti komunikácie s TRAVIAN GAMES alebo inými hráčmi. TRAVIAN
GAMES používa automatické filtrovacie systémy, ktoré nepovoľujú
komunikáciu, ktorá porušuje §9 Všeobecných podmienok používania
spoločnosti Travian Game GmbH. Konkrétne, TRAVIAN GAMES používa
automatický filtrovací systém na blokovanie hromadných správ a správ
útočnej, obscénnej alebo rasistickej povahy, ktoré oslavujú násilie,
prípadne akýchkoľvek iných neprijateľných oznámení alebo správ, ktoré
reklamujú produkty alebo služby. TRAVIAN GAMES navyše zaznamenáva
používanie komunikačných kanálov na krátke obdobie s cieľom analýzy
a riešenia technických porúch, zaručenia bezpečnosti a integrity systému,
boja proti nevhodnému a neoprávnenému používaniu a vytvárania
používateľských štatistík, ktoré nezachytávajú osobné údaje. Takto
vytvárané hlásenia obsahujú dátum a čas správy, údaje o odosielateľovi
a prijímateľovi, ako aj text správy a objem prenesených údajov.
Žiadni zamestnanci ani zástupcovia TRAVIAN GAMES nebudú čítať vaše
správy bez vášho súhlasu. V prípade podozrenia zo zneužívania alebo
neoprávneného používania dostupných komunikačných kanálov (napríklad
v prípade, že používateľ nahlási nejakú správu), si TRAVIAN GAMES
vyhradzuje právo preskúmať príslušný herný účet, ako aj správu odoslanú
z tohto účtu, a v prípade potreby podniknúť príslušné kroky.

d
Vyšetrovanie manipulácií s hernými operáciami
TRAVIAN GAMES bude zhromažďovať a uchovávať záznamy o spôsobe
používania webových lokalít a hier TRAVIAN GAMES, napríklad herné
aktivity používateľov a hernú komunikáciu medzi používateľmi alebo
komunikáciu v rámci služieb spojených s hrami. To zahrňuje aj
monitorovanie herných postupov a kontrol možných manipulácií herných
operácií, ktoré môžu slúžiť na zisťovanie nekorektných alebo nečestných
aktivít používateľov. TRAVIAN GAMES používa špeciálne programy na
zisťovanie porušovania herných pravidiel, ako napríklad programy, ktoré
dokážu zistiť používanie neoprávnených skriptov. Za týmto účelom môže
uchovávať adresy IP, prihlasovacie údaje za posledných 14 dní
a akékoľvek iné údaje, ktoré prenáša prehliadač v informačnej hlavičke.
TRAVIAN GAMES navyše zamestnáva osoby, ktoré sú vyslovene vyškolené
na tieto aktivity a ktorí môžu byť zamestnanci alebo externí
spolupracovníci pracujúci pre TRAVIAN GAMES. TRAVIAN GAMES zároveň
vyberie vhodné osoby spomedzi hráčov, ktorí vyjadrili súhlas

s dobrovoľným vykonávaním týchto aktivít. Zamestnanci, externí
spolupracovníci a dobrovoľníci (ďalej „špeciálne vyškolený personál“) budú
mať pri vykonávaní svojej práce prístup k rovnakým údajom ako špeciálne
programy používané TRAVIAN GAMES. Špeciálne vyškolení zamestnanci
budú mať tiež za úlohu identifikovať, zisťovať a postihovať každé
porušenie aktuálnych Všeobecných podmienok používania a herných
pravidiel, napr. nelegálne používanie viacerých herných účtov alebo
urážanie iných hráčov. Špeciálne vyškolený personál bude postupovať
výlučne v súlade s ustanoveniami a pokynmi TRAVIAN GAMES a ich
špecifickou povinnosťou je postupovať v súlade s aktuálnymi predpismi na
ochranu osobných údajov. V zmysle spracovávania osobných údajov
zostáva referenčnou stranou TRAVIAN GAMES. V prípade, že TRAVIAN
GAMES zistí, že vaše konanie porušuje vaše zmluvné povinnosti, napr. ak
používate nepovolené skripty, TRAVIAN GAMES si výslovne vyhradzuje
právo zlúčiť vašu adresu IP s inými údajmi, ktoré o vás TRAVIAN GAMES
zhromažďoval s cieľom informovať vás o takomto porušení. TRAVIAN
GAMES môže následne podniknúť ďalšie kroky proti dotyčnému
používateľovi s cieľom obnoviť normálnu prevádzku hry.

e
Interný prieskum
TRAVIAN GAMES takisto používa informácie, ktoré boli o vás zhromaždené
za účelom interného prieskumu týkajúceho sa demografie, záujmov
hráčov a ich správania. Používanie týchto údajov je pseudonymizované.
Proti zhromažďovaniu a uchovávaniu týchto údajov môžete kedykoľvek
podať námietku, s platnosťou do budúcnosti. Svoje stiahnutie súhlasu nám
môžete poslať na emailovú adresu uvedenú nižšie. Za stiahnutie tohto
súhlasu nebudú účtované nijaké ďalšie poplatky s výnimkou nákladov na
prenos samotného stiahnutia.

f
Spracovávanie platieb
Pri vykonávaní platieb ste povinní poskytnúť ďalšie informácie, pričom typ
týchto údajov závisí od vami zvolenej platobnej metódy. TRAVIAN GAMES
ponúka rôzne anonymné platobné metódy.
TRAVIAN GAMES prepošle údaje vyžadované na spracovanie platby
poskytovateľom platobných služieb, ktorí majú na starosti preberanie
platieb. TRAVIAN GAMES poverí poskytovaním týchto platobných služieb
spoločnosť TG Payment GmbH z Mníchova (Nemecko). Spolupráca s tretím
stranami zahŕňa aj spracovávanie platieb prostredníctvom externých
poskytovateľov služieb (PayPal, spoločnosti na obsluhu kreditných kariet,

operátori mobilných sietí a pod.). Tieto tretie strany sú zákonom
zaviazané spravovať vaše osobné údaje dôverným a bezpečným
spôsobom a v súlade s platnou legislatívou, a môžu ich používať len
s cieľom naplnenia svojich zmluvných povinností.
Ak počas hry začnete proces platby, bude nastavený súbor cookie, ktorý
obsahuje náhodne vygenerované číslo ID. Tento súbor cookie bude
potrebný na to, aby ste sa po dokončení platobného procesu mohli vrátiť
do hry.
TRAVIAN GAMES zamestnáva osoby zodpovedné za zaistenie dodržiavania
správnej implementácie spracovávania platieb, ktoré sú oprávnené na
prístup k informáciám, ktoré sú na takéto činnosti potrebné. Takíto
zamestnanci budú postupovať výlučne v súlade s ustanoveniami
a pokynmi TRAVIAN GAMES a ich špecifickou povinnosťou je postupovať
v súlade s aktuálnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Takíto
zamestnanci používajú anonymizované platobné údaje s cieľom zisťovať
a zabraňovať zneužívaniu platobných procesov. V prípade narušenia
daných postupov bude platobný proces zrušený. TRAVIAN GAMES si
navyše vyhradzuje právo používať dostupné údaje na implementáciu
ďalších opatrení a na ich potenciálne zlučovanie s inými osobnými údajmi.
TRAVIAN GAMES je oprávnený poskytnúť údaje tretím stranám, ktorým
budú pridelené pohľadávky TRAVIAN GAMES voči danému hráčovi,
prípadne tretím stranám, ktoré majú na starosti vymáhanie platieb
v zmysle získavania pohľadávok alebo získavania poplatkov.

g

Online inzercia založená na používaní

Pri používaní webových lokalít Travianu sa zobrazujú reklamy, ktoré boli
optimalizované na základe ich relevancie pre vás. Zobrazení inzerenti
zbierajú individuálne anonymizované dáta o vašom správaní sa. Zbierajú
sa napríklad dáta o navštívených webových lokalitách, využívaní ponúk a
o tom, na ktoré reklamné pútače ste klikli. Žiadny používateľ nemôže byť
na základe týchto informácií v súlade so zákonnými predpismi, ktoré
vyžadujú pseudoanonymizáciu nazbieraných údajov. Z technických
dôvodov nie sú zhromaždené IP adresy použité pri výbere reklám na
základe používania a sú plne anonymizované.
Podrobnejšie informácie o tom, ako Google využíva reklamné technológie
na spracovanie dát nájdete pomocou nasledujúceho prepojenia:
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/

Ak si neprajete dostávať cielené reklamy od Google, môžete ich
deaktivovať pomocou nasledujúceho prepojenia:
http://www.google.com/ads/preferences
Webová lokalita Travianu, ktorú navštevujete, využíva tieto služby alebo
poskytovateľov:
-

Google AdSense, služba, ktorá integruje inzerciu od Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, služba, ktorá integruje inzerciu od Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Nemecko
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Nemecko

Okrem toho umožňujeme tretím stranám, napríklad mediálnym
agentúram, umiestniť na našich webových lokalitách cookies na analýzu
využívania online inzercie a poskytnutie cielenej inzercie na základe vašich
preferencií. Toto umožňuje mediálnym agentúram čo najpresnejšie a bez
plytvania osloviť cieľovú skupinu na základe požiadaviek ich zadávateľov
inzercie. Týmto sú generovaní anonymné štatistiky a získané dáta sú
využívané za účelom prieskumu trhu. Dáta nemôžu viesť k identifikácii
jednotlivca.
Naše webové lokality tiež využívajú „pixely na sledovanie konverzií“ od
Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,
www.facebook.com („Facebook“) a/lebo Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ireland,
http://www.twitter.com („Twitter“) a/nebo Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
www.google.com/adwords („Google“). Tento nástroj nám umožňuje
sledovať akcie používateľa po presmerovaní na webovú lokalitu
poskytovateľa po kliknutí na partnerskú reklamu. To znamená, že
dokážeme pre štatistické účely alebo pre výskum trhu zaznamenávať
efektivitu inzercie z Facebooku alebo Twitter ads alebo Google ads. Dáta
získané týmto spôsobom sú anonymné, čo znamená, že nevidíme žiadne
osobné údaje jednotlivých používateľov. Získané dáta sú uchovávané a
spracovávané Facebookom, Twitterom alebo Googlom. O tom vás budeme
informovať v súlade s informáciami nám dostupnými v danom čase.
Facebook, Twitter a Google môžu kombinovať tieto dáta s vašim účtom na
Facebooku, Twitteri alebo Google a využiť ich na vlastné reklamné účely v
súlade so svojimi pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré nájdete
na

https://www.facebook.com/about/privacy/
alebo
https://twitter.com/privacy
.
Sledovanie konverzií umožňuje Facebooku, Twitteru a Googlu a ich
príslušným partnerom zobrazovať vám inzerciu v rámci Facebooku,
Twitteru a Reklamnej siete Google aj mimo nich. V oboch prípadoch je na
tieto účely na vašom počítači uložený súbor cookie.
Ak s týmto nesúhlasíte, kliknite prosím na nasledujúce prepojenie:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
alebo
https://twitter.com/settings/security.

h
Používanie prostredníctvom platformy tretej strany;
sledovanie mobilných zariadení
Za účelom neustáleho vylepšovania a optimalizácie našich ponúk
využívame technológie na sledovanie mobilných zariadení. Na to
používame služby spoločnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405
Berlin, Germany (www.adjust.com). Používaním týchto služieb zbierame
štatistické dáta o využívaní našich webových lokalít za účelom
vylepšovania našej ponuky. Pri používaní našich aplikácií z vašich
mobilných zariadení získavame informácie, ktoré zaznamenávame a
vyhodnocujeme. Zbierame nasledujúce údaje: IP adresy, ktoré sú
okamžite anonymizované, MAC adresy, anonymizované ID
zariadení (IDentifier For Advertisers - IDFA alebo Google Advertiser ID GAID), typ webového prehliadača, jazyk, poskytovateľa internetových
služieb, stav siete, časovú zónu, URL prístupovej a výstupnej webovej
stránky, strávený čas, dátum prístupu, údaje o postupnosti kliknutí
(stránky, na ktoré ste klikli) a ďalšie štatistické údaje o využívaní našich
služieb. Údaje získané týmto spôsobom sú použité na vytvorenie
anonymných používateľských profilov. Údaje získané využitím sledovacích
technológií nebudú používané za účelom osobnej identifikácie návštevníka
bez jeho súhlasu. Zbieranie a uchovávanie údajov môže byť zakázané s
budúcou platnosťou zmenou nastavení na vašom mobilnom zariadení
podľa popisu v bode 8.

3.
Prenos vašich údajov tretím stranám
V niektorých prípadoch TRAVIAN GAMES poskytne vaše osobné údaje
týmto tretím stranám:






poskytovateľom platobných služieb (pozri vyššie)
poskytovateľom IT služieb (napr. poskytovateľom e-mailových
služieb, hostiteľských služieb)
databázovým službám (napr. analýzy reklamných kampaní)
pridruženým spoločnostiam (napr. platobné údaje pre spoločnosť TG
Payment GmbH)
štátnym inštitúciám (napr. vyšetrovacím orgánom)

Tieto tretie strany sú zákonom zaviazané spracovať vaše osobné údaje
dôverným a bezpečným spôsobom a v súlade s platnou legislatívou,
a môžu k nim pristupovať len s cieľom naplnenia svojich zmluvných
povinností, prípadne ak na takýto prístup existujú zákonné podmienky.
TRAVIAN GAMES navyše umožní tretím stranám kontaktovať vás na
reklamné účely len ak s tým predtým vyjadríte svoj súhlas, pričom
v takom prípade poskytne TRAVIAN GAMES týmto tretím stranám vašu emailovú adresu.

4.

Technické funkcie

a
Súbory cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú TRAVIAN GAMES zaznamenávať
určité informácie o vašom zariadení, napríklad vás identifikovať, keď
opätovne navštevujete nejakú webovú lokalitu alebo s cieľom vytvorenia
štatistík. Väčšina súborov cookie bude vymazaná po zatvorení prehliadača
alebo po opustení webových lokalít alebo hier prevádzkovaných TRAVIAN
GAMES. Niektoré súbory cookie však môžu byť uchovávané na dlhší čas.
Odseky vyššie poskytujú podrobnejší popis spôsobu, akým TRAVIAN
GAMES používa súbory cookies.

b
Webové signály
TRAVIAN GAMES využíva „webové signály“ (tiež známe ako prázdne GIFy,
web bugy a pod.). Webový signál je prepojenie uložené na webovej
lokalite, ktoré odkazuje na malý grafický obrázok. Po vyvolaní webovej
stránky s takýmto vnoreným prepojením sa automaticky vyžiada tento
malý grafický obrázok. TRAVIAN GAMES používa webové signály na

optimalizáciu webových lokalít a reklamných kampaní počítaním alebo
zaznamenávaním počtu návštev na jednotlivých stránkach, či a kedy bola
daná e-mailová správa otvorená a pod. Odseky vyššie podrobnejšie
popisujú spôsob, akým TRAVIAN GAMES využíva webové signály.

c
Doplnky pre sociálne siete
TRAVIAN GAMES používa na svojich webových lokalitách a v hrách
doplnky pre sociálne siete ako tlačidlo „Páči sa mi“ alebo Facebook
Connect z Facebooku alebo tlačidlo „Google +1“ z Googlu. Zdieľaná
funkcia doplnkov pre sociálne siete znamená, že keď prejdete na webovú
lokalitu TRAVIAN GAMES, ktorá používa doplnok pre sociálne siete,
rovnaké údaje budú poskytnuté aj poskytovateľovi doplnku pre sociálne
siete a budú mu preposlané aj v prípade, ak priamo prejdete na webovú
lokalitu tohto poskytovateľa. Napríklad ak použijete webovú lokalitu
poskytovateľa, ktorý má vnorené tlačidlo „Páči sa mi“ z Facebooku,
Facebook dostane informácie o vašej adrese IP, verzii prehliadača,
rozlíšení obrazovky, operačnom systéme zariadenia, cez ktoré ste na
stránku vstúpili, ako aj o adrese URL webovej stránky, ktorá obsahuje toto
tlačidlo „Páči sa mi“. Platí to aj v prípade, že ste nevyužili nijaké služby od
týchto poskytovateľov. Ak bol doplnok poskytnutý Facebookom alebo
Googlom, údaje uvedené vyššie budú prenesené do USA.
Ak ste prihlásení do jednej z týchto služieb alebo ak používate doplnok pre
sociálne siete počas návštevy danej webovej lokality, tomuto
poskytovateľovi budú postúpené aj ďalšie informácie. Informácie
o údajoch, ktoré budú v takejto situácii poskytnuté, získate od príslušného
poskytovateľa.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES používa na svojich webových lokalitách a hrách a
domovských stránkach nástroj na analýzu webových stránok Google
Analytics. Google Analytics používa súbory cookies, vďaka ktorým
môžeme analyzovať vaše návštevy v hrách a webových
lokalitách TRAVIAN GAMES. Google Analytics za týmto účelom
zhromažďuje údaje pomocou zobrazení stránok, t.j. technických vlastností
zariadení použitých na návštevy stránok a na vaše aktivity na webových
stránkach a hrách prevádzkovaných spoločnosťou TRAVIAN GAMES.
Google Analytics následne analyzuje tieto údaje pre TRAVIAN GAMES
v rozsahu svojich zmluvných povinnosti s cieľom kompilácie hlásení o tom,
ktoré adresy URL boli použité na prístup k webovým stránkam alebo hrám

TRAVIAN GAMES, približne z akej geografickej boli navštívené, ako dlho
na nich používateľ zostal a náčrt aktivít používateľa počas návštevy.
Spoločnosť TRAVIAN GAMES nakonfigurovala nástroj Google Analytics tak,
že pri návšteve z Európy sa z IP adresy odstráni posledný osembitový
bajt. Používanie súborov cookies môžete zakázať v nastaveniach vášho
prehliadača, tým však môže zároveň dôjsť k obmedzeniu používania hier
alebo webových stránok TRAVIAN GAMES. Ako alternatívu si môžete
prevziať a nainštalovať príslušný doplnok pre váš prehliadač použitím
tohto prepojenia: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a
potom dostane JavaScript kód nástroja Google Analytics pokyn, aby
neposielal informácie o vašich návštevách hier a webových stránok
TRAVIAN GAMES nástroju Google Analytics.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES používa pre svoje hry analytický nástroj SWRVE. Za
týmto účelom sa používajú v zdrojovom kóde hier alebo mobilných
aplikácií fragmenty kódu, ktoré sa aktivujú po vašom vykonaní činnosti
určenej spoločnosťou TRAVIAN GAMES (napríklad pri registrácii, aktivácii,
prihlásení, vymazaní účtu, nákupe kreditov a pod.). Po aktivácii budú tieto
údaje odoslané na servery SWRVE, ktoré sa nachádzajú na území EU:
názov hry alebo webovej lokality, verzia krajiny hry, náhodne
vygenerovaný a anonymizovaný identifikátor vášho účtu, identifikátor
určený pre danú vykonanú činnosť, časový údaj, identifikátor relácie
prehliadača a adresa IP. Ak používate niektorú z hier TRAVIAN GAMES cez
mobilnú aplikáciu, prenesú sa navyše tieto údaje: stav siete (napr. 3G,
Wi-Fi), operačný systém (bez jeho verzie) a to, či ide o smartfón alebo
tablet. SWRVE následne analyzuje tieto údaje v zmysle svojich zmluvných
povinností voči TRAVIAN GAMES a vytvorí hlásenia o tom, akým
spôsobom sa alebo mobilná aplikácia používa. SWRVE navyše použije
prenesené údaje v anonymizovanej a akumulovanej forme pre spoločnosť
TRAVIAN GAMES a ďalších svojich klientov s cieľom vytvorenia
všeobecných hlásení o správaní sa používateľov. SWRVE okrem takéhoto
používania v anonymizovanej a akumulovanej forme ukladá a používa
údaje prenesené od TRAVIAN GAMES výlučne v rámci svojich zmluvných
povinností v zmysle pokynov od spoločnosti TRAVIAN GAMES. Proti
zhromažďovaniu a uchovávaniu týchto údajov môžete kedykoľvek podať
námietku s platnosťou do budúcnosti. Svoje stiahnutie súhlasu nám
môžete poslať na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Za stiahnutie tohto
súhlasu nebudú účtované nijaké ďalšie poplatky s výnimkou nákladov na
prenos samotného stiahnutia.

f

Push notifikácie

Ak máte aktivované príslušné nastavenie na svojom mobilnom zariadení,
TRAVIAN GAMES vám môže posielať push notifikácie na vašom mobilnom
zariadení za účelom zdieľania aktuálnych informácií z hry a ďalších
relevantných noviniek. Push notifikácie môžete spravovať na
stránke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“ v aplikácii alebo v nastaveniach
vašeho zariadenia.
5.
Stiahnutie súhlasu
Váš súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť okrem prípadov, že TRAVIAN
GAMES spracováva vaše osobné údaje s vaším súhlasom a na zmluvné
alebo zákonom určené účely. Ak sa stiahnutie súhlasu vzťahuje na
prijímanie informácií o hre alebo na akékoľvek iné e-mailové správy, ktoré
sú vám posielané, všetky takéto informácie alebo e-mailové správy, ktoré
sú vám odosielané, obsahujú možnosť odhlásiť sa z odosielania takýchto
informácií alebo e-mailových správ. Za stiahnutie tohto súhlasu nebudú
účtované nijaké ďalšie poplatky s výnimkou nákladov na prenos
samotného stiahnutia.
6.
Zmeny alebo vymazanie osobných údajov
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť (napríklad ich aktualizovať
alebo opraviť) alebo ich celkom vymazať. TRAVIAN GAMES nebude môcť
splniť vašu požiadavku o vymazanie v prípade, že táto požiadavka je
v rozpore s inými záväzkami na zachovanie záznamov alebo s inými
legitímnymi záujmami TRAVIAN GAMES alebo tretích strán. Ak chcete, aby
TRAVIAN GAMES upravil vaše osobné údaje alebo ich prestal používať,
kontaktujte TRAVIAN GAMES na privacy@traviangames.com. TRAVIAN
GAMES následne a čo najskôr vykoná žiadané zmeny alebo vymaže vaše
údaje. TRAVIAN GAMES si vás však dovoľuje upozorniť, že z technických
alebo organizačných dôvodov môžu byť niektoré činnosti vykonávané aj
potom, ako ste odoslali vašu požiadavku o vymazanie a to v prípade, že
v danom momente boli tieto činnosti začaté a nedokončené.

7.
Informácie o osobných údajoch
Na základe vašej požiadavky vás bude TRAVIAN GAMES informovať
o všetkých osobných údajoch, ktoré sa o vás uchovávajú, a to bezplatne.

Tieto informácie vám budú poskytnuté v elektronickej forme, zvyčajne
v podobe e-mailovej správy.
8.
Deaktivácia vášho sledovacieho ID
Na mobilných zariadeniach značky Apple: Otvorte nastavenia na vašom
mobilnom zariadení (napr. iPhone alebo iPad) a z ponuky
vyberte „Súkromie“. Následne môžete v ponuke „Reklamy“ deaktivovať
sledovanie.
Na mobilných zariadeniach s Androidom: V zozname aplikácií otvorte
nastavenia a stlačte tlačidlo reklamy. Akonáhle sa otvorí nové okno,
budete môcť deaktivovať Google Advertising ID.
9.
Záverečné ustanovenia
TRAVIAN GAMES si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto politiku
používania osobných údajov, TRAVIAN GAMES však bude za každých
okolností dodržiavať príslušné legislatívne ustanovenia o ochrane
osobných údajov.

V prípade všeobecných otázok ohľadne tejto politiky používania osobných
údajov a ochrane údajov v TRAVIAN GAMES nás môžete kontaktovať na
adresách uvedených nižšie. Pokiaľ je to možné, kontaktujte nás
prostredníctvom tej e-mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii
v hre.

E-mail:
privacy@traviangames.com

Poštová adresa:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Dátum: 1. augusta 2015

