OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová
adresa, telefonní číslo.
2. Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
4. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může
ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným nebo elektronickým oznámením. Pokud chce
uživatel vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na
marketing@alfaprofi.cz.
5. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě.
7. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené
osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s
uživatelem pro účely prodávajícího a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení a
informací prostřednictvím elektronických prostředků do doby, kdy prodávajícímu přímo a
účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále
zasílány.
8. V případě, že by se uživatel domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
- požádat prodávajícího o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má uživatel právo obrátit
se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i
všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může
vždy najít aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek a aktuální informace o ochraně
osobních údajů na adrese
https://drive.google.com/file/d/1JiByhmYdQQ5g1Qo7V_fm8mAkRb6q3htq/view?usp=sharing
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