
Ochrana osobních údajů 
 

1. Prodávající shromažďuje a uchovává o kupujícím zadané osobní údaje 
prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Prodávající 
chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 
odpovídají stupni technického rozvoje. Prodávající prohlašuje, že podnikl veškerá 
možná, tj. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy 
třetích osob. 

 
2. Prodávající však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích 

osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům 
jednotlivých kupujících a/nebo k jejich zákaznickým účtům a/nebo k příslušné 
databázi prodávajícího a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je 
zpřístupní třetím osobám. 

 
3. Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených 

neoprávněných zásahů třetích osob 
. 

4. Prodávající nebude bez předchozího svolení kupujícího zpracovávat, sdílet, prodávat 
ani používat údaje kupujícího z jeho osobních údajů služby registrace způsobem, 
který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

 
5.  Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a 

sledovat osobní údaje jednotlivých kupujících pro vlastní potřeby (tj. za účelem 
poskytování Služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek) a pro 
statistické účely. 

 
6. Provedením registrace či nákupu uděluje kupující v souladu s platnými právními 

předpisy právního řádu České republiky souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu jako 
správci, za účelem identifikace kupujícího při užívání služby registrace či nákupu. 
Kupující dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, 
zejména pro cílení reklamy kupujícím a zasílání obchodních sdělení. 

 
7. Kupující dále souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, může být 

prodávajícím zaznamenáván a uchován po dobu trvání registrace, a to po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s 
poskytovanou službou. Po skončení registrace je prodávající oprávněn záznam užít 
pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a kupujícím, 
a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení. 

 
8. Kupující sděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoliv odvolat, vždy však 

až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči prodávajícímu. Pokud však 
bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro správné 



fungování registrace a služeb, neodpovídá prodávající za neposkytnutí služeb v 
takové kvalitě, kterou zaručují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

 
9. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout statistické údaje o kupujících, prodeji, 

návštěvnosti a další statistické údaje třetím stranám, ovšem bez identifikace 
jakéhokoliv konkrétního kupujícího. 

 
10. Výše uvedené se nevztahuje na jakoukoliv zákonnou povinnost prodávajícího sdělit 

osobní údaje třetím stranám (např. policie, soud, apod.). 
 

11. Kupující, který je fyzickou osobou, má právo vznést námitku proti zpracování svých 
údajů pro účely přímého marketingu. Pokud se tak stane, prodávající zpracování 
údajů neprodleně ukončí. 

 
12. "Cookie" je informace uložená v počítači kupujícího serverem a slouží k přizpůsobení 

služeb. www.scrollbelt.cz používá cookies k uchování informací o interakcích 
kupujícího, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Kupující mají právo 
s rozhodnout, že cookies nepřijmou, a stále využívat služeb poskytovaných 
prodávajícím. Takové odmítnutí ovšem může způsobit, že funkce, které na cookies 
závisí, nebudou fungovat správně, nebo nebudou fungovat vůbec. Kupující by si měli 
najít v nápovědě svého browseru instrukce, jak cookies zakázat. 

 


