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S.R.O (KFT) Westella vyhlasuje, že osobné údaje zaznamenané v priebehu predaja na Webshope, ktorý bol jej prostredníctvom
prevádzkovaný na webovej stránke namornickenaramky.sk, uskladňuje výlučne z dôvodu vybavenia už podaných objednávok a
následného dokazovania objednávacích podmienok, resp. z dôvodu odosielania listových správ. Ďalej Westella KFT vyhlasuje, že
údaje o kupujúcich neposúva ( neodovzdáva) tretím stranám. Ak je k splneniu zmluvy počas prepravy tovaru potrebné použitie
kuriérskej služby tretích osôb, v tom prípade sa údaje o klientovi môžu odovzdať. V priebehu plnenia objednávky tretími osobami, nie
sú tieto osoby oprávnené v nijakej forme využiť, ukladať, ani posúvať ďalším osobám získané údaje od Westella KFT. V tomto
vyhlásení sa ohľadne mimoriadnych otázok týkajúcich sa práva na sebaurčenie a slobody získavania informácií dôsledne riadime
predpismi podľa zákona CXII.z roku 2011.

Právna pomoc
Kupujúci si môže u správcu údajov žiadať, aby ho informoval o narábaní s jeho osobnými údajmi, aby chybné alebo nedostatočné
údaje opravil, či doplnil, prípadne vyčiarkol alebo uzamkol.
Kupujúci má právo protestovať proti spôsobu narábania s jeho osobnými údajmi, ak:
narábanie s osobnými údajmi a ich posúvanie ďalej slúži výlučne na plnenie právnych záväzkov vzťahujúcich sa na predajcu ,
alebo sú potrebné na uplatnenie právnych záujmov predajcu, správcu údajov či tretej osoby- okrem prípadov, keď narábanie s
osobnými údajmi nariadil zákon;
sa osobné údaje využívajú a posúvajú s cieľom priameho uzatvárania obchodu, ďalej na prieskum verejnej mienky alebo na
vedecký výskum;
ide o zákonom vymedzené iné prípady.
Dodávateľ (predajca) sťažnosť kupujúceho ohľadne narábania s jeho osobnými údajmi v čo najkratšom čase, nanajvýš však za 15 dní
prešetrí a rozhodne o opodstatnenosti sťažnosti a svoje rozhodnutie vo veci oznámi kupujúcemu písomne.
Nakoľko sa dodávateľovi dokáže, že sťažnosť je opodstatnená, narábanie s klientovými osobnými údajmi- vrátane zberu a posúvania
ďalších údajov- zakáže, uzavrie. O proteste a o následne z neho vyplývajúcich opatreniach upovedomí všetkých, ktorým boli
protestom dotknuté osobné údaje predtým odoslané a ktorí sú povinní konať v záujme uplatnenia protestného práva.
Ak kupujúci nesúhlasí s rozhodnutím dodávateľa, kritizuje jeho postup, môže sa proti nemu v lehote 30 dní od jeho doručenia odvolať
k súdu. Súd bude konať vo veci mimo poradia, prednostne. Kupujúci môže proti prípadnému porušovaniu ochrany osobných údajov či
iných porušení práv zákazníkov zo strany dodávateľa podať sťažnosť aj k Národnému úradu na ochranu osobných údajov a slobody
informácií ( v Maďarsku NAIH).

Majetkové právo informácií
Vyhlasujem, že informácie, nachádzajúce sa na našich stránkach vlastní Westella KFT (S.r.o.). Forma a obsah webovej stránky
namornickenaramky.sk – v súlade s maďarskými aj medzinárodnými pravidlami-- je pod ochranou duševného vlastníctva spoločnosti
Westella. Produkty, ktoré možno zakúpiť na Webshope, ako aj na stránke sa objavujúce fotografie, obrázky, grafiky, kresby
plánovačov sú zverejňované pod ochranou autorského práva na základe zákona z roku 1999. pod č. LXXVI. pojednávajúceho o
autorských právach. Osoba, ktorá sa zaregistruje na Webshope tým prijíma naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasí so
všetkými jeho bodmi v celom rozsahu.

