Ochrana osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. V
těchto zásadách ochrany osobních údajů naleznete podrobné informace týkající se zpracování vašich
dat. Správce dat je: Enbio Technology Sp. z o.o., Szkolna 24, 81-198, Suchy Dwór,
info@enbiogroup.eu
1. Přístup k datům a hostování

Můžete zadat naše webové stránky bez zadání vašich osobních údajů. U každého volání webových
stránek server automaticky ukládá pouze takzvané serverové protokoly, např. název požadovaného
souboru, vaše IP adresa, datum a čas hovoru, množství dat, který se skládá žádost poskytovatele
internetových služeb (přístup k datům), a dokumenty volání stránku.

Tyto údaje jsou analyzovány pouze za účelem zajištění správného fungování webové stránky a
zlepšení nabídky. Výše uvedené je používáno - jako součást posouzení zájmů - k zajištění našeho
oprávněného zájmu, spočívajícího ve správné prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data
budou odstraněna během sedmi dnů od ukončení návštěvy webu.
Hostingové služby poskytované externím poskytovatelem služeb
V rámci pověření zpracování dat - v našem zastoupení provádí externí poskytovatel služeb služby v
oblasti webhostingu a prezentace. Všechna data, která - způsobem popsaným v těchto zásadách
ochrany soukromí - byly shromážděny jako součást vašeho používání našich webových stránek, nebo
jsou k tomuto účelu formy internetového obchodu, jsou uloženy na serverech poskytovatele služby.
Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany
osobních údajů.
Tento poskytovatel služeb sídlí v zemi, která patří do Evropské unie nebo do Evropského
hospodářského prostoru.
2. Sběr a zpracování dat k provedení smlouvy a vytvoření účtu zákazníka

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je objednáte dobrovolně, a to tak, že nás
kontaktujete (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem) nebo vytvořením
zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako taková, protože údaje, které jsou v nich
obsaženy, jsou nezbytné pro provedení smlouvy nebo posouzení případu, kdy jste nás kontaktovali,
nebo si založili zákaznický účet. Bez jejich žádosti nemůžete objednávku dokončit nebo nastavit
zákaznický účet nebo nás kontaktovat. Jaké údaje se shromažďují, vyplývá z formulářů, do kterých
jsou data zadána. Používáme údaje, které jste poskytli k provedení smlouvy a odpovědi na vaše
dotazy. Po dohodě nebo smazat účet vašeho zákazníka, bude zpracování vašich dat je omezen, a po
době skladování uvedené v daňových předpisech a účetnictví činu, budou tyto údaje vymazány,
pokud vyjadřují jednoznačný souhlas k dalšímu použití údajů nebo v souladu s platnými předpisy
vyhrazujeme si právo pokračovat v používání údajů, což je to, co vás v tomto prohlášení informuje.
Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem zasílejte na naši kontaktní adresu uvedenou

v části "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo použijte příslušnou funkci na vašem zákaznickém
účtu.

3. Přenos dat

Za účelem provedení smlouvy předáme vaše údaje kuriérovi, která se podílí na dodávce, je-li nutné
dodat objednané zboží. V závislosti na poskytovateli platebních služeb si vyberete v procesu
objednávky, s cílem přenést na inkasovaných za účelem platebních údajů vůči úvěrové instituci, která
podporuje platby a případně zvolené námi nebo poskytovatelem platebních služeb. Někteří
poskytovatelé platebních služeb shromažďují svá data, pokud si s nimi vytvoříte účet. V takových
případech se musíte s poskytovatelem platebních služeb přihlásit s údaji o přístupu. Poté platí také
zásady ochrany osobních údajů dotyčného poskytovatele platebních služeb.
Přenos dat do kurýrní společnosti
Pokud jste nám dal za něj v průběhu nebo po něm, aby jeho výslovného souhlasu, budeme předávat
na základě vaší e-mailovou adresu a telefonní číslo zvoleného kurýrní společnosti, aby se jeho kontakt
s vámi před porodem objednávek cílem poradenství a dodávky ujednání.

Výše uvedený souhlas může být kdykoli zrušen zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu
uvedenou v sekci "Naše kontaktní údaje a vaše práva" nebo zasláním zprávy přímo ke kurýrní
společnosti na následující kontaktní adrese. pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich
údajů k jiným účelům nebo pokud si nevyhradíme právo pokračovat v používání těchto údajů v
zákonných případech, protože vás budeme informovat v tomto prohlášení.

UPS Polska Sp. z o.o.
ul. Prądzyński 1/3
01-222 Varšava
DHL Express Sp. z o.o.
DHL: Osmanská 2
02-823 Varšava

4. E-mailový zpravodaj
Reklama pošlete e-mailem po přihlášení k odběru bulletinu
Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, použijeme údaje potřebné pro tento
účel nebo Vám poskytneme samostatně za účelem pravidelného zasílání nášho informačního
bulletinu elektronicky na základě vašeho souhlasu.
Můžete se kdykoli odhlásit od zasílání newsletteru zasláním zprávy na adrese: info@enbiogroup.eu s
příslušnými informacemi nebo pomocí příslušného odkazu v informačním bulletinu. Po zrušení

registrace odstraníme Vaši e-mailovou adresu, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním
vašich údajů k jiným účelům nebo si nevyhradíte právo pokračovat v používání těchto údajů v
zákonných případech, protože vás v tomto případě informujeme v tomto prohlášení.
Zprávu zasíláme v rámci pověření zpracování údajů na základě naší žádosti poskytovatelem služeb,
kterému za tímto účelem zasíláme e-mailovou adresu.
Tento poskytovatel služeb sídlí v zemi, která patří do Evropské unie nebo do Evropského
hospodářského prostoru.
Můžete se přihlásit k odběru zpravodaje prostřednictvím pop-upu a napište nám na e-mailovou
adresu info@enbiogroup.eu o vaší touze zachránit.
5. Cookies a webová analýza

Pro zvýšení atraktivity našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí pro
zobrazování relevantních produktů nebo pro účely průzkumu trhu používáme tzv cookies. Výše
uvedené - jako součást analýzy a posuzování zájmů - slouží k ochraně našeho právoplatného zájmu,
který spočívá v optimální prezentaci naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou
automaticky ukládány na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou
smazány po ukončení relace webového prohlížeče, tj. Po jejím ukončení (tzv. Cookies relací). Ostatní
soubory cookie jsou uloženy na vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat váš prohlížeč při
příštím přístupu k webu (trvalé soubory cookie). Doba ukládání je uvedena v nastavení cookie ve
webovém prohlížeči. Prohlížeč lze tímto způsobem konfigurovat tak, aby přijímal informace o
používání cookies a mohl rozhodnout o jejich přijetí nebo odmítnutí v konkrétních případech nebo
úplně. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookie různými způsoby. V pomocném menu prohlížeče
najdete vysvětlení týkající se změny nastavení cookie. Jsou k dispozici na následujících linkách:

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Safari ™: http://safari.helpmax.net/en/protection-and-sprivacy/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cs
Firefox ™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, funkce našich webových stránek může být
omezená.
Používání služby Google (Universal) Analytics pro účely analýzy webu
Naše webové stránky používají Google (Universal) Analytics, webový analytický nástroj společnosti
Google Inc. (Www.google.com). Výše uvedené - jako součást analýzy a posuzování zájmů - slouží k
ochraně našeho právoplatného zájmu, který spočívá v optimální prezentaci naší nabídky. Google
(Universal) Analytics používá metody, které vám umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte
web - například soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání tohoto

webu jsou obvykle převedeny na server Google ve Spojených státech a uloženy tam. Vzhledem k
aktivovat na těchto webových stránkách IP anonymizace, vaše IP adresa je zkrácena před pomíjí v
rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o
Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP přesměrována
na server Google ve Spojených státech a zkrácena. Anonymní adresa IP poskytovaná vaším
prohlížečem jako součást služby Google Analytics není v zásadě kombinována s dalšími údaji Google.

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k
dispozici na tomto odkazu. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise shledala
odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované společností Privacy Shield.

Můžete zabránit protokolování získané prostřednictvím cookies, údaje týkající se vašeho používání
našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) od společnosti Google, stejně jako zpracování těchto
údajů společností Google, pokud budete stahovat a instalovat prohlížeč konektor umístěný pod
odkazem: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Případně - namísto instalace plug-in prohlížeče můžete také kliknout na tento odkaz a zakázat sběr
dat Google Analytics na našich webových stránkách. Soubor cookie odhlášení se uloží na koncovém
zařízení. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz výše.

6. Reklama využívající e-marketingové nástroje

Remarketing Google AdWords
S pomocí služby Google Adwords propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání a na
webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem při návštěvě našeho webu se každý návštěvník
automaticky ponechá v zařízení. Soubor pro remarketing souborů cookie Google, který vám
umožňuje zobrazit reklamy založené na zájmů pomocí pseudonymního ID (ID) a na základě
navštívených stránek. Výše uvedené slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v
optimálním provozu našeho webu na trhu.

Další zpracování dat probíhá pouze v případě, že jste souhlasili s tím, že společnost Google spojuje
historii prohlížení a používání aplikace s vaším účtem a používá informace z vašeho účtu Google k
personalizaci reklam, které se zobrazují na webových stránkách. Pokud jste v tomto případě
přihlášeni při návštěvě našeho webu na Googlu, společnost Google použije vaše údaje společně s
daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro účely remarketingu na
různých zařízeních. Za tímto účelem společnost Google dočasně kombinuje vaše osobní údaje s údaji
služby Google Analytics a vytváří tak cílové skupiny.

Remarketing služby Google AdWords je nabídka společnosti Google LLC (www.google.com).
Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k

dispozici na daném odkazu. Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí Komise shledala
odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované společností Privacy Shield.

Soubory cookie pro remarketing můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Navíc můžete získat
informace o používání cookies a příslušných nastaveních na webových stránkách Digital Advertising
Alliance.
7. Plug-ins pro sociální sítě

Používání sociálních pluginů
Naše webové stránky používají tzv sociální pluginy ("pluginy") sociálních sítí.
Zobrazením webových stránek obsahujících tento plugin vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se
servery Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je poskytován daným
poskytovatelem služeb přímo do vašeho prohlížeče a integrován s webovou stránkou. Díky této
integraci poskytovatelé služeb dostávají informace o tom, že váš prohlížeč zobrazil naše webové
stránky, a to i v případě, že nemáte profil u vašeho poskytovatele služeb, nebo pokud nejste
přihlášeni současně. Tyto informace (společně s vaší IP adresou) odesílá váš prohlížeč přímo na server
daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a uloženy tam. Pokud jste se
přihlásili do jedné z webů sociálních sítí, pak tento poskytovatel služeb bude moci přímo přiřadit
návštěvu našeho webu k vašemu profilu v dané sociální síti. Pokud například používáte daný modul
plug-in, klikněte na tlačítko "Líbí se" nebo na tlačítko "Sdílet", příslušné informace budou také
odesílány přímo na server daného poskytovatele služeb a uloženy tam. Tyto informace budou navíc
zveřejněny na webových stránkách sociálních sítí a budou se zobrazovat osobám přidaným jako vaše
kontakty.
Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání poskytovatelů služeb, stejně
jako možnost kontaktu a vaše práva v této oblasti a možnost vytváření nastavení pro ochranu vašeho
soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

Pokud nechcete, aby webové stránky sociálních sítí přidělovaly údaje shromážděné během návštěvy
na našich webových stránkách přímo na vašem profilu na dané webové stránce, pak předtím, než
navštívíte naše webové stránky, musíte se z tohoto webu odhlásit. Můžete také úplně zabránit
načítání na stránce pluginu pomocí příslušných rozšíření prohlížeče, například blokování skriptů s
"NoScript" (http://noscript.net/). "
Video pluginy pro Youtube

Obsah dalších poskytovatelů služeb je integrován do této webové stránky. Video plugin pro Youtube
poskytuje společnost Google Inc. ("Poskytovatel služeb"). Služba Youtube provozuje společnost
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
V případě video materiálů z YouTube, dostupných na našich webových stránkách, byla aktivována
zvýšená ochrana osobních údajů. To znamená, že Youtube nezahájí ani neukládá informace o
osobách, které navštěvují webovou stránku, pokud video nezapne.
Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využití ze strany poskytovatelů služeb, jakož i svých práv
v této oblasti a možnosti pro nastavení, aby zajistily ochranu vašeho soukromí jsou v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
8. Připomenutí ohledně možnosti vydávání stanovisek

Připomínka ohledně možnosti vydávání názorů zaslaných Trusted Shops
Pokud v průběhu nebo po něm, aby se dali svůj jednoznačný souhlas k tomu projít si e-mailovou
adresu, na Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo
(www.trustedshops.pl) mít svůj zasílané elektronicky připomenutí o možnosti vyjadřovat názory na
nákup uskutečněný v našem obchodě.

Uděleno oprávnění můžete kdykoli zrušit zasláním příslušnou zprávu na kontaktní adresu uvedenou v
sekci „Naše kontaktní údaje, a vaše práva“ nebo přímo ve formě prohlášení na důvěryhodných
obchodů.
9. Naše kontaktní údaje a vaše práva

Máte právo na svobodné informace týkající se vašich osobních údajů, které jsou uloženy u nás, a
právo na opravu, snížit zpracování, smazání dat nebo jejich přenos.

Pro dotazy týkající se sběru, zpracování a používání vašich osobních údajů, opravu, zablokování nebo
vymazání dat a odvolání udělené povolení nebo bránit užívání konkrétních údajů, obraťte se na
správce údajů: Enbio Technology Sp. z o.o., Szkolna 24, 81-198, Suchy Dwór, info@enbiogroup.eu

Kromě toho máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru.
************************************************** ******************
Právo vznést námitky
Pokud způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí - při analýze a vyhodnocení činnosti
- zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitky
proti tomuto zpracování údajů pro tento účel - s účinností do budoucna. Pokud se zpracování provádí
pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli uplatnit právo na námitku. Pokud se zpracování
provádí pro jiné účely, máte právo vznést námitky pouze z důvodů, které lze připsat vaší konkrétní
situaci.

Po použití pro vaše právo vznášet námitky nebudeme pokračovat ve zpracování vašich osobních
údajů, pokud bychom prokázat existenci významného a legitimní základ pro zpracování a bude lepší,
aby vaše zájmy a práva, nebo v případě, že zpracování dat je sloužit vyšetřování, odběr nebo bránit
nároky.

Výše uvedené neplatí, pokud se zpracování dat provádí pro účely přímého marketingu. V tomto
případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje pro výše uvedený účel.
************************************************** ******************

