OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Naturberg s.r.o., so sídlom Dlhá 730/35, Praha, PSČ 110 00, IČO: 26281465,
zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 303844 (
"Naturberg"), prehlasuje, že všetky jej poskytnuté osobné údaje považuje za prísne dôverné a nakladá s
nimi výhradne v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov, najmä
v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( "Zákon o ochrane osobných údajov"), as účinným nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
( "nariadenie"). Povinnosti vyplývajúce z odkazu na ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov,
predovšetkým uvedené slovami "v zmysle", "v súlade", "podľa" a pod., Sa vykladajú v súlade s
ustanoveniami Nariadenia stanovujúcimi povinnosti svojou povahou najbližšie povinnostiam podľa
Zákona o ochrane osobných údajov . "Bezpečie osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom
a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Tento dokument slúži ako informácia o tom, aké
osobné údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, navštívi ak subjekt osobných
údajov webovej stránky zanetmocovychcest.cz a zapalmechura.sk alebo použije našich on-line služieb
(e-shop).
OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE
Osobné údaje a účel spracovania osobných údajov
1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu Naturberg prevádzkovaného na
webovej stránke zanetmocovychcest.cz a zapalmechura.sk berie kupujúci na vedomie, v súlade
so Zákonom o ochrane osobných údajov, spracovanie svojich osobných údajov za tu uvedených
podmienok.
2. Kupujúci berie na vedomie, že Naturberg je oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho
v rozsahu informácií poskytnutých pri objednávke (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný email, telefónne spojenie), a to za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy.
3. Poskytnuté osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak
je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, alebo ak s tým kupujúci vopred vyslovil súhlas.
V rámci vybavenia objednávky dostane vybrané subjekty, ako napr. Logistické firmy,
dopravcovia, banky atď. Potrebné údaje k vybaveniu objednávky. Takto získané údaje môžu
poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením objednávky
kupujúceho.
Doba uchovávania
1. Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie
všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj. Minimálne po dobu zabezpečenie
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realizácie objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je Naturberg povinný, ako správca uchovávať
údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov . V ostatných odôvodnených prípadoch
vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti
ochrany osobných údajov.
Práva subjektov údajov
2. Ak spracovávame osobné údaje, má subjekt údajov vždy právo: i) požiadať o informácie a
prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o neho uchovávame; ii) požiadať o opravu
nesprávnych osobných údajov, ktoré uchovávame; iii) namietať proti určitým formám
spracúvania osobných údajov, ktoré vykonávame (vrátane práva na zrušenie odberu priamych
marketingových informácií); iv) požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom
uchovávame; v) na obmedzenie spracovanie; vi) požiadať o kópiu osobných údajov v strojovo
primeranom a bežne používanom formáte (alebo požiadať o prenesenie svojich osobných
údajov v takomto formáte k externému poskytovateľovi služieb); a vii) podať sťažnosť na Úrade
pre ochranu osobných údajov.
3. Vyššie uvedené práva je možné uplatniť žiadostí na info@naturberg.cz. Žiadosť posúdime a
odpovieme do tridsiatich (30) dní. Pred poskytnutím kópie vašich osobných údajov môžeme
požadovať overenie vašej totožnosti.
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES
1. Na stránke zanetmocovychcest.cz a zapalmechura.sk sú použité cookies. Používaním tejto
stránky súhlasí jej návštevník s používaním cookies v súlade s týmito zásadami používanie
cookies. Pokiaľ s používaním cookies ich návštevník nesúhlasí, môže ich zakázať podľa
pokynov uvedených v týchto zásadách používanie cookies.
2. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve stránky
sťahujú do počítača alebo mobilného zariadenia návštevníka stránok. Cookies sa následne pri
každej ďalšej návšteve odosielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo inú webovú stránku,
ktorá cookies rozpozná. Cookies majú praktické využitie, pretože umožňujú rozpoznať
zariadenie užívateľa.
3. Ďalšie informácie o cookies vrátane informácií o tom, aké cookies boli uložené na vašom
zariadení a ako sa spravujú a odstraňujú, nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.
4. Na stránke zanetmocovychcest.cz a zapalmechura.sk sú použité nasledovné cookies:
a) Esenciálne cookies. Ide o cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku stránok. Zahŕňajú
napríklad cookies, ktoré návštevníkovi umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí
stránok. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o konkrétnej osobe, ktoré by sa dali
použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké webové stránky ste na
internete navštevovali. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
b) Analytické cookies. Umožňujú nám rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať,
ako návštevníci používajú stránky. Pomáhajú zlepšovať spôsob, akým fungujú stránky,
napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto cookies
nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali identifikovať konkrétnu osobu. Všetky
informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia len na zlepšovanie
fungovania stránok.
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c) Funkčné cookies. Tieto cookies slúžia na rozpoznanie konkrétnej osoby pri návrate na
stránky. Umožňujú nám prispôsobiť obsah, ktorý sa návštevníkovi zobrazuje, a
zapamätať si jeho preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu). Tieto cookies
nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali identifikovať konkrétnu osobu. Všetky
informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a slúžia len na zlepšovanie
fungovania stránok.
5. Cookies možno zakázať aktivovaním nastavenie v prehliadači, ktoré umožňuje odmietnuť
používanie všetkých alebo len vybraných cookies. Ak však návštevník stránky použije
nastavenia prehliadača tak, že vypne všetky cookies (vrátane esenciálnych cookies), nemusí sa
mu podariť získať prístup na stránky zanetmocovychcest.cz alebo do niektorých jej častí.
(A) Vypnutím cookies či kategórie cookies sa cookies z prehliadača neodstráni.
Cookies je nutné odstrániť v prehliadači.
(B) Nastavenie cookies možno zmeniť použitím ponuku "Možnosti" alebo
"Preferencie" v prehliadači, prípadne inak podľa informácií obsiahnutých
"časti Pomoc" v prehliadača.
(C) Ak boli deaktivované niektoré analytické cookies, môžeme stále využívať
informácie zhromaždené prostredníctvom týchto cookies pred ich
deaktiváciou, nebudeme však deaktivované cookies používať na
zhromažďovanie žiadnych ďalších informácií. Všetky cookies okrem
nevyhnutných cookies zaniknú po dvoch (2) rokoch.
OBCHODNÉ OZNÁMENIE
1. Naturberg môže spracovávať e-mailové adresy poskytnuté v zmysle § 7 ods. 3 zákona č.
480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov
(zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, za
účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov či služieb (napr.
formou informačného bulletinu alebo newsletteru) v prípade, že takéto zasielanie nebolo
odmietnuté.
2. Ak bol udelený súhlas so zasielaním obchodných oznámení zaškrtnutím príslušného políčka,
bude Naturberg spracovávať e-mailovú adresu po dobu udeleného súhlasu za účelom ponuky
nových produktov týkajúcich sa podobných výrobkov alebo služieb už poskytnutých. Súhlas je
poskytovaný do odvolania.
3. Na základe poskytnutia súhlasu so zasielaním obchodných oznámení, vzniká vždy dotknutej
osobe právo: i) kedykoľvek zadarmo odmietnuť zasielanie obchodných oznámení
prostredníctvom odkazu uvedeného v každej e-mailovej správe; ii) požiadať o informácie a
prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o subjektu údajov uchovávame; iii) požiadať o
opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o subjektu údajov uchovávame; iv) namietať proti
určitým formám spracúvania osobných údajov, ktoré vykonávame (vrátane práva na zrušenie
odberu priamych marketingových informácií); v) požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré
o subjektu údajov uchovávame; vi) na obmedzenie spracovanie; vii) požiadať o kópiu osobných
údajov v strojovo primeranom a bežne používanom formáte (alebo požiadať o prenesenie vašich
osobných údajov v takomto formáte k externému poskytovateľovi služieb); a viii) podať
sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
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KONTAKT:
Naturberg s.r.o.
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Česká republika
IČ: 26281465 IČ DPH: CZ26281465
E-mail: info@naturberg.cz
www.zanetmocovychcest.cz www.zapalmechura.sk
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