Ochrana osobných údajov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť
predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú
adresu.
3. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie
jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom
plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.
4. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú
pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou
kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu
predávajúcemu.
5. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom sú nutné pre správnu
identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na
správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na
serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.
6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na
web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
7. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke
konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému
internetového obchodu trvalo vymazané.
Pred nakupovaním v obchode je možnosť sa u nás zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je
potrebné poskytnúť nasledovné informácie:
•
•
•
•
•

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na
faktúre)
e-mailová adresa (slúži na vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s vami)
voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s vami, pre zásielkovú službu)
ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre
vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

•
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ku ktorej máme prístup iba my, ako
majitelia obchodu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú
taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete
kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo vstupom do sekcie prihlásenie . V prípade, že si
želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.
Počas vašej návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre
správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli,
odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.e-zahrada.sk, si môžete svoje osobné údaje
skontrolovať a v prípade potreby ich po prihlásení kedykoľvek zmeniť.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom,
s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej
objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .
Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky.
Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu
nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je
dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla
predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č.
18/2018 Z. z.., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave
spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu
spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na
základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na
marketingové účely.

