OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ASTROLOGOS se zavazuje zajistit důvěrnost neveřejných informací a osobních údajů
poskytovaných všemi UŽIVATELI a všemi návštěvníky e-shopu : www.mission-cz.jorjeia.com
Osobní údaje poskytované UŽIVATELI jsou spravovány výhradně společností ASTROLOGOS s.r.o.,
zapsanou v obchodním rejstříku IČO: 204172750, DIČ: BG204172750, se sídlem a adresa: Haskovo,
car Ivan Asen II №6, bl. - vh.- et.4 ap.13

UŽIVATELÉ dobrovolně poskytují následující osobní údaje:
Údaje potřebné k registraci - jméno, příjmení, e-mail, telefon a heslo. Údaje jsou nezbytné, aby
UŽIVATEL mohl přistupovat ke svému osobnímu profilu, aby byl identifikován společností
ASTROLOGOS a pro korespondenci. Registrační údaje jsou na serveru jorjeia.com uloženy na dobu
neurčitou. Aby UŽIVATEL odmítl uložit svá data, měl by to uvést e-mailem: na czechia@jorjeia.com
Údaje o zákazníkovi potřebné pro objednávku a doručení - jméno, příjmení, e-mail, doručovací
adresa a kontaktní telefonní číslo. Poskytují se také kurýrním společnostem za účelem dopravy.
Registrační údaje jsou na serveru jorjeia.com uloženy na dobu neurčitou. Aby UŽIVATEL odmítl uložit
svá data, měl by to uvést e-mailem na: czechia@jorjeia.com
Další údaje - kromě výše uvedených informací shromažďuje společnost ASTROLOGOS informace
nepřímo pomocí souborů cookie, které jsou popsány níže v těchto všeobecných podmínkách.
UŽIVATELÉ jsou povinni předávat spolehlivé informace a údaje týkající se zajištění dodávky produktů
a v případě nemožnosti jejich přijetí ihned informovat společnost ASTROLOGOS. V případě změn v
informacích uvedených v bodě 52 jsou UŽIVATELÉ povinni včas aktualizovat svá data.
UŽIVATELÉ jsou povinni ihned informovat společnost ASTROLOGOS o jakémkoli neoprávněném
přístupu k jejich údajům, stejně jako i o všech akcích souvisejících s použitím jejich uživatelského
jména a hesla.
Společnost ASTROLOGOS může používat osobní údaje pouze pro účely služeb poskytovaných
společností a nejsou žádným způsobem poskytovány třetím stranám. Společnost ASTROLOGOS
neprovádí obchodní transakce ani jiný typ přenosu osobních údajů UŽIVATELŮ třetím stranám.
Společnost ASTROLOGOS může poskytnout osobní údaje pouze v případech, kdy je to vyžadováno
zákonem nebo pokud tyto údaje vyžaduje soud a policie za účelem prevence a/nebo odhalení
trestného činu.

