OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Vektiva s.r.o.
se sídlem
Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 294, PSČ 109 00
identifikační číslo: 27897443
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125004
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.vektiva.com a www.smarwi.com
Vektiva s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí, chránit Vaše osobní údaje a
postupuje v souladu se směrnicí EU stanovené v Obecném nařízení na ochranu osobních údajů
GDPR a novelizovaným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
1. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Společnost Vektiva s.r.o. při registraci získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením
poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním. Informace,
které jste o Vás jako zákazníkovi získali, budou vždy požity pouze k účelu podporovat Vás
jako našeho zákazníka a nebudou poskytována 3tím stranám bez uzavření slouvy a
poskytnutí souhlasu k tomuto specifickému účelu.
2. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ
2.1. Fy Vektiva s.r.o. se zavazuje shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším
vědomím a souhlasem. Toto může nastat pro účely objednávání, případně následné
používání produktů a služeb. Můžeme používat Vaše údaje pro účely související s
poskytováním služeb vaší osobě, například zpracování objednávek, zasílání zboží,
uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či
odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy.
3. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Fy. Vektiva s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Užíváme
řadu různých zabezpečovacích technologií a postupů (např. zabezpečená komunikace
s webem přes https, šifrování vašich u6ivatelských údajů atd.), abychom ochránili Vaše
osobní údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zpřístupněním. Bez Vašeho
souhlasu či změny zákona, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete
online.

www.vektiva.com

4. OSOBNÍ ÚDAJE A KDE JSOU POŽADOVÁNY
4.1. V případě registrovaného vstupu na webové stránky spravované fy. Vektiva s.r.o. je po
návštěvnících při vstupu do eshopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě
kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu
nejméně 3 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazaní svých dat
z naší databáze nebo po uplynutí zákonné doby spojené s koupí zboží/užíváním služeb,
nutných pro držení osobních údajů. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci
nebo/a nákup zboží. Pokud si přejete svá data smazat nebo si přejete poskytnout
informace o osobních datech, které o Vás fy. Vektiva s.r.o. drží, pošlete prosím email na
info@vektiva.com. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.
5. KTERÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME
5.1. Fy. Vektiva s.r.o. provozuje stránky, kde můžete objednávat produkty nebo služby,
zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, jež jsou
shromažďovány na těchto stránkách rozumíme: fakturační informace, dodací adresa,
kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a informace ohledně obchodní
transakce.
6. KONTROLA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Fy. Vektiva s.r.o. Vám dává možnost kdykoli kontrolovat a aktualizovat Vaše uživatelské
udaje v uživatelském profilu. Vždy máte možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat
od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing, informace o produktech nebo jiná
sdělení. Váš názor a požadavek budeme respektovat. V případě potřeby nás kontaktujte
na info@vektiva.com

Aktualizace: 24.4.2018

www.vektiva.com

