Ochrana osobných údajov
Úvod
Veľmi si vážime Vašu dôveru a ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme
maximálnu pozornosť – využívame k tomu 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 ako pri prenose údajov, tak 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 a v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov
(„GDPR“). Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, telefón).

1. Zisťovanie údajov
Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba 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, marketingovým účelom (ponuka noviniek, akčných ponúk, súťaže a pod.), reklamácie.

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. Políčka, ktoré sú označené ako
povinné, je potrebné vyplniť, aby mohol byť Váš dotaz alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie údaje sú
uvádzané dobrovoľne – sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, popr. na štatistické účely.
3. Komu môžu byť údaje poskytnuté
Osobné údaje našich zákazníkov môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:
- v prípade niektorých činností spolupracujeme s externými subjekty („spracovateľmi“), ktorí pre spoločnosť
Hanesbrands Slovakia s.r.o. Vaše osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú Vaše osobné údaje
vždy na základe zvláštnej zmluvy,
- údaje môžu byť poskytnuté súdom, orgánom štátnej správy či orgánom činným v trestnom konaní v prípade, že
takúto povinnosť ukladá zákon alebo je takéto poskytnutie nevyhnutné k plneniu povinnosti uloženej zákonom,
- so súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.
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 obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, v oddiele Sro a vložke číslo
25102/B, IČO: 31566669. Sme preto pripravený Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše dotazy ohľadom spracovania
Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich
pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o Vašich údajoch, 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. Je rovnako našou povinnosťou 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 Slovenskej republiky.
Ak sa domnievate, že v rámci našej činnosti dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, môžete
sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(www.dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

