Ochrana osobních údajů
Úvod
Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme
maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše objednávky, osobní údaje
a data, které zadáváte pro uskutečnění platby, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími
postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery.
Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Na našich stránkách jsou osobní údaje (jméno, adresa, emailová adresa apod.)

1. Zjišťování údajů
Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Zjištěné údaje
nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou
vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při registraci, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému
kontu – Bellinda bonus programu. Kromě toho ukládáme další, neosobní údaje za účelem průběžného zlepšování
naší nabídky.
2. Využití Vašich údajů
Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými
ustanoveními. Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme
Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako
povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny
dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší online nabídky, popř. ke statistickým účelům.
3. Právo na informace a na vyslovení nesouhlasu Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hanes Czech
Republic, s.r.o., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v oddílu a vložce C 17620, IČO: 44264283. Jsme proto
připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy
informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení.
Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na
našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na emailové adrese contact@bellinda.com. Je
rovněž naší povinností data, která jsou u nás o Vaší osobě uložena, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo
vymazat. Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

