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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webovou stránku www.safescan.com (“Safescan.com”) vlastní a spravuje Safescan BV. Tyto zásady, pokud jsou čteny 
ve spojení s prodejními podmínkami, vysvětlují, jak může Safescan používat informace, které o vás shromáždíme, a jaká 
práva máte ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme ve svém držení. Přečtěte si tyto zásady a naše prodejní 
podmínky a uživatelské podmínky pečlivě. Návštěvou webové stránky potvrzujete, že souhlasíte s těmito dokumenty a 
rozumíte jim. 

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME 
Informace, které shromažďujeme od zákazníků, nám pomáhají personalizovat a neustále zlepšovat vaše zkušenosti z 
nakupování na Safescan.com. Používáme informace pro: 
1.  zpracování objednávek a dodávku produktů a služeb;
2.  zpracování plateb a slevových kuponů;
3.  komunikaci s vámi o objednávkách, produktech, službách a speciálních nabídkách;
4.  korigování vašich údajů a uchovávání účtů, které u nás máte, v aktuálním stavu;
5.  zobrazování obsahu, jako jsou seznamy přání, hodnocení zákazníků, rady k produktům a srovnání produktů;
6.  doporučené další produkty a služby, které by vás mohly případně zajímat; 
7.  prevenci nebo odhalování podvodů nebo zneužívání naší webové stránky a k umožnění třetím stranám provádět  
 technické, logistické a další funkce naším jménem. 

TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
Dostáváme a uchováváme informace, které zadáte na Safescan.com, jako je jméno, dodací a fakturační adresy, DIČ, 
místo bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo/a, údaje týkající se vaší objednávky, fakturační a platební údaje a údaje 
týkající se registrace produktu a záruky nebo údaje, které nám poskytnete jiným způsobem.

AUTOMATICKÉ INFORMACE
Dostáváme a uchováváme určité typy informací v okamžicích, kdy jste v kontaktu s námi. Například používáme, stejně 
jako mnoho jiných webových stránek, cookies. Tímto způsobem získáváme určité informace, když navštívíte Safescan.
com, prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Existují společnosti, které nabízejí programy umožňující navštívit 
webové stránky anonymně. Pak často nejsme schopni vám poskytnout personalizované zkušenosti na Safescan.com, 
protože vás nerozpoznáte, ale přesto vás chceme informovat o tom, že takové nástroje existují.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
Pro pomoc, aby byly naše e-maily užitečnější a zajímavější, často dostáváme potvrzení v okamžiku, kdy otevřete svůj 
e-mail, pokud váš počítač takovou funkci podporuje. Porovnáváme náš seznam zákazníku se seznamy, které jsme 
dostali od jiných společností, abychom našim zákazníkům neposílali zbytečná sdělení. Pokud od nás nechcete dostávat 
e-maily nebo jinou poštu od nás, použijte volbu zrušení zasílání v tomto e-mailu.

POUŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ 
Informace o našich zákaznících jsou pro naši společnost cenné. Uchováváme informace pouze tehdy, pokud je ještě 
používáme nebo pokud je uchovávání informací povinné. Když již informace neuchováváme a vypršela případná 
zákonná doba pro jejich uchovávání, informace odstraníme. Safescan.com sdílí informace o zákaznících se třetími 
stranami pouze způsobem popsaným níže.

AGENTI
Využíváme jiné společnosti a osoby, které provádějí funkce naším jménem. Mezi příklady těchto funkcí patří zpracování 
objednávek, dodávka balíčků, zasílání e-mailů nebo pošty, odstraňování duplicitních informací ze seznamu zákazníků, 
analyzování dat, nabízení marketingové podpory, zpracování plateb platebními kartami a poskytování zákaznického 
servisu. Tito agenti mají přístup k osobním informacím, které potřebují k vykonávání těchto funkcí, mohou však tyto 
informace používat k jiným účelům. Kromě toho musí zpracovávat osobní údaje v souladu s naším oznámením o 
ochraně osobních údajů a podepsali jsme s těmito stranami smlouvu o zpracování.
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SPECIÁLNÍ NABÍDKY
Někdy zasíláme speciální nabídky vybrané skupině zákazníků Safescan.com jménem jiné společnosti. Když tak činíme, 
neposkytujeme dotyčné společnosti vaše jméno a adresu. Pokud od nás nechcete dostávat takové e-maily, použijte 
volbu zrušení zasílání v tomto e-mailu.

OCHRANA SAFESCAN.COM
Poskytujeme údaje o účtu a další osobní informace, pokud se domníváme, že je to vhodné pro splnění zákonných 
požadavků, implementaci nebo korekci našich uživatelských podmínek a jiných služeb nebo k ochraně našich práv, 
našeho majetku nebo bezpečnosti Safescan.com, našich uživatelů a ostatních. V některých případech existuje 
zpracovatelský vztah a pak musíme uzavřít smlouvu o zpracování s touto stranou. To rovněž pokrývá výměnu informací 
s jinými společnostmi a organizacemi v souvislosti za účelem ochrany proti podvodům a snižováním úvěrového 
rizika. Následující činnosti samozřejmě nejsou kryty: prodej, pronájem, sdílení nebo jiné zveřejňování osobních údajů 
zákazníků ke komerčním účelům způsobem, který porušuje závazky, učiněné v tomto prohlášení o ochraně osobních 
údajů.

S VAŠÍM SVOLENÍM
Ve všech jiných případech, než je uvedeno výše, budete informováni a bude požadován váš souhlas, pokud by 
informace o vás mohly být případně sdíleny s třetími stranami. Pak se můžete rozhodnout informace nesdílet. Jste 
oprávněni kdykoli odvolat své volení zasláním e-mailu na adresu e-mail to privacy@safescan.com.   

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Safescan činí patřičná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů proti ztrátě nebo jakékoli 
formě nezákonného zpracování. Tato opatření poskytují patřičnou úroveň bezpečnosti při zohlednění stavu technologie, 
nákladů na implementaci a také povahy, rozsahu, kontextu a účelů zpracování. Opatření jsou rovněž určena k zamezení 
zbytečného shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů. Odpovědná osoba je vždy oprávněna požadovat 
aktuální souhrn organizačních a technických bezpečnostních opatření, která Safescan uskutečňuje k zajištění patřičné 
úrovně zabezpečení.

Pokud e zaregistrujete online, můžete i zvolit, zda chcete nebo nechcete dostávat informační bulletin od Safescan. 
Pokud chcete změnit své kontaktní preference, prostě klepněte na Můj účet na liště nahoře na stránce a pak na 
Kontaktní údaje. Pokud i nepřejete od nás dostávat komerční dělení, vypněte možnost „dostávat bulletin“. 

CO JE COOKIE? 
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou stahovány na váš PC, mobilní telefon 
nebo jiné zařízení, z něhož navštívíte webovou stránku. Cookies jsou pak posílány zpět na vydávající stránku při každé 
následné návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která rozpozná tyto cookies. Cookies jsou užitečné, protože zajišťují, 
že webová stránka může rozpoznat zařízení uživatele. Více informací o cookies naleznete na adrese 
www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. 

Cookies, které se používají na webové stránce 
Níže je uveden seznam cookies, které se používají na webové stránce.
-       Cookies, které jsou bezpodmínečně nutné
-       Výkonové cookies
-       Funkční cookies
-       Cookies cílové skupiny nebo reklamní cookies
-       Použití nastavení prohlížeče ke správě cookies

Vzhledem k tomu, že cookies zajišťují, abyste mohli v plném rozsahu využívat většinu základních funkcí webové stránky, 
doporučujeme vám, abyste si je nechali zapnuté. Pokud cookies blokujete nebo je odmítáte jiným způsobem, může se 
například stát, že nebudete moci přidávat položky do svého nákupního košíku, dokončit svoji objednávku nebo využívat 
produkty nebo služby, pro něž musíte být přihlášeni, Pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte e odhlásit, pokud 
používáte sdílený počítač. 
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SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ
Nikdy nebudeme sdílet vaše údaje s osobami mimo Safescan s výjimkou následujících případů: pokud nám k tomu 
poskytnete svolení; pokud nám to dovoluje nebo to po nás požaduje zákon; s jinými společnostmi, které nám poskytují 
služby; nebo právnímu nástupci společnosti. 

JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu a kde tyto zásady neplatí. 
Správci těchto webových stránek mohou shromažďovat informace o vás, které používají v souladu se svými zásadami, 
které se od těch našich mohou lišit. 

ZMĚNY V NAŠICH ZÁSADÁCH
Tyto zásady nahrazují předchozí verze a platí od roku 2018 dále. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto zásady změnit.

MÁTE DOTAZY NEBO POŽADAVKY OHLEDNĚ SVÝCH ÚDAJŮ?
Můžete si prostudovat nebo korigovat své údaje prostřednictvím sekce „Můj účet“ na Safescan.com nebo můžete 
požádat o prostudování, opravu nebo smazání údajů, které jsme shromáždili, nebo o omezení jejich zpracování. Dále 
můžete podat námitku proti zpracování a požadovat transfer údajů. 

Takovou žádost můžete poslat na adresu privacy@safescan.com. Dále můžete kontaktovat nizozemský orgán pro 
ochranu osobních údajů, pokud máte stížnost.


