Ochrana osobních údajov
Úvod
Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov
pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné
štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené
technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri
prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách.
Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime
poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje.
Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, adresa, emailová adresa a pod.)
1. Zisťovanie údajov
Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované len v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie
sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sú vyžadované
v rámci procesu tvorenia objednávky, pri registrácii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu –
Bellinda bonus programu. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje za účelom priebežného zlepšovania
našej ponuky.
2. Využitie Vašich údajov
Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade so zákonnými
ustanoveniami. Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme
Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Polia, ktoré sú označené ako povinné,
je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka alebo objednávka spracovaná. Ďalšie údaje sú uvádzané
dobrovoľne – sú využívané k optimalizácii našej online ponuky, príp. k štatistickým účelom.
3. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Hanesbrands Slovakia s.r.o., so sídlom Kollárova 12, 902 01
Pezinok, zapísaná v OR OS Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 25102/B, IČO 31566669. Sme preto pripravení
kedykoľvek Vám zodpovedať Vaše otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo vždy sa
informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch aj o účele ich uloženia.
Ak o tieto informácie, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa prosím písomne na nášho pracovníka
zodpovedného za ochranu osobných údajov na emailovej adrese 
contact@bellinda.com
. Našou povinnosťou je
tiež dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať.
Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov.

