Prevádzkovateľom internetových obchodov (ďalej len “Obchod”) je M
ária Veselovská, IČ
03549194 Na Beránku III, č. 168 252 25 Ořech.

Mária Veselovská chráni súkromie zákazníka. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť všetky
služby, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len
“zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní zákazníkových údajov riadime.
Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa
.
Pri registrácii a pri
nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:
●
●
●

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť
uvedená na faktúre)
emailová adresa zákazníka (slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na
komunikáciu so zákazníkom)
Vaša adresa

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Údaje spracovávame
pre účely vybavenia a doručenia zákazníkovej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre
náš účtovný a fakturačný systém.

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným
subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne
vybavenie objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie
mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to
vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo
pre vybavenie konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred
ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania
tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo
požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil,
právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných
údajov na marketingové účely.
Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu
spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a
poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch,
návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe
nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

