Ochrana osobních údajů
Vyhlášení o ochraně údajů
S.R.O. (KFT) Westella prohlašuje, že osobní údaje zaznamenané v průběhu prodeje na Webshopu, který byl jejím prostřednictvím
provozován na webové stránce namornickenaramky.cz, ukládá výlučně jen z důvodu vyřízených již podaných objednávek a
následného dokazování objednávacích podmínek, resp. z důvodu odesílání „ listových“ zpráv a informací.
Westella KFT prohlašuje, že údaje o kupujících neposouvá (neodevzdává) třetím stranám. Pokud je potřeba k splnění smlouvy během
přepravy zboží kurýrské služby třetích osob, v tom případě se údaje o klientovi mohou odevzdat. V průběhu plnění objednávky třetími
osobami, nejsou tyto osoby oprávněny v žádné formě využit, ukládat, ani posouvat dalším osobám získané údaje od Westella KFT. V
tomto prohlášení se ohledně mimořádných otázek týkajících se práva na sebeurčení a svobodu získávaní informací důsledně řídíme
předpisy podle zákona CXII. Z roku 2011.

Právní pomoc
Kupující může u správce údajů žádat, aby ho informoval o zpracování jeho osobních údajů a aby chybné nebo nedostatečné údaje
opravil, nebo doplnil, případně jeho údaje vymazal.
Kupující má právo protestovat proti způsobu nakládání s jeho osobními údaji když:
nakládání s osobními údaji a jejich postoupení dále neslouží výlučně k plnění právních závazků vztahujících se k prodejci, nebo
jsou potřebné pro uplatnění právních zájmů prodejce, správce údajů nebo třetí osoby – kromě případů, kdy nakládání s osobními
údaji nařídil zákon.
se osobní údaje využívají a postupují dále s cílem přímého uzavírání obchodu, dále k průzkumu veřejného mínění, nebo k
vědeckému výzkumu
jde o jiné, zákonem vymezené případy.
Dodavatel (prodejce) stížnost kupujícího vztahující se k nakládání s jeho osobními údaji v co nejkratším čase, nejvýše však do 15 dní,
prošetří a rozhodne o opodstatněnosti stížnosti a svoje rozhodnutí ve věci oznámí kupujícímu písemně. Jestliže se dodavateli prokáže,
že je stížnost opodstatněná, zakáže a ukončí nakládání s osobními údaji klienta (včetně sběru a postoupení dalších údajů). O protestu
a z něj vyplývajících opatření uvědomí všechny, kterým byly osobní údaje předtím odeslány a kteří jsou povinni jednat v zájmu
uplatnění protestního práva.
Jestliže kupující nesouhlasí s rozhodnutím dodavatele (kritizuje jeho postup), může se k němu ve lhůtě 30 dní od jeho doručení
odvolat k soudu. Soud bude ve věci jednat přednostně, mimo pořadí. Kupující může proti případnému porušování ochrany osobních
údajů nebo jiných porušení práv zákazníka ze strany dodavatele podat stížnost také k Národnímu úřadu na ochranu osobních údajů a
svobody informací (v Maďarsku NAIH).

Majetkové právo informací
Prohlašujeme, že informace nacházející se na našich webových stránkách vlastní společnost Westella KFT (s.r.o.). Forma a obsah
webové stránky www.namornickenaramky.cz je (v souladu s maďarskými i mezinárodními pravidly) která jsou pod ochranou
duševního vlastnictví společnosti Westella. Produkty, které je možné zakoupit na webových stránkách, stejně jako na webové stránce
zobrazené fotografie, obrázky, grafiky a kresby plánovačů jsou zveřejňovány pod ochranou autorského práva na základě zákona z
roku 1999 pod č. LXXVI. pojednávajícího o autorských právech. Osoba, která se zaregistruje na webové stránce, tím přijímá naše
prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlasí se všemi jeho body v plném rozsahu.

