DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Subjektom zodpovedným za spracovanie osobných údajov je spoločnosť LAUFEN SK
s.r.o. (ďalej len „Laufen“), IČO 35 897 465 , so sídlom Bratislava, Štefanovičova 12 ,PSČ:
811 04, Slovenská republika.
Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@laufen.com alebo
prostredníctvom uvedenej poštovej adresy spoločnosti Laufen*.
Zhromaždené osobné údaje používa spoločnosť Laufen na účely vašej registrácie do
platformy z nasledujúcich dôvodov:
aby ste mohli urýchliť svoje budúce nákupy,
aby ste mohli získať uvedené výhody predĺženia záruky,
s cieľom ich využitia pri uvedení produktov ponúkaných v rámci platformy,
s cieľom ich využitia pri vybavovaní otázok a riadení prípadných aktualizácií,
reklamácií alebo opráv vášho produktu,
s cieľom zlepšenia správy vašich žiadostí o informácie,
s cieľom plnenia, udržiavania, rozvíjania, ovládania a zlepšovania vzťahov, ktoré
v tomto prípade udržiavate so spoločnosťou Laufen.
Zároveň v prípade, že tak uvádzate v dobe zberu osobných údajov, udeľujete svoj
výslovný súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Laufen
s cieľom poskytnúť vám informácie o produktoch, službách, akciách a špeciálnych
ponukách.
Vaše osobné údaje budú uchovávané spoločnosťou Laufen, pokým nepožiadate o ich
vymazanie, alebo do uplynutia 10-ročnej lehoty, odkedy ste naposledy použili
platformu.
Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov tvorí riadenie zmluvných
vzťahov vyplývajúcich z vašej registrácie a používania platformy vrátane transakcií,
ktoré vo vašom prípade vykonáte cez platformu.
Chceli by sme vás informovať, že polia vo formulári na zber údajov označené
hviezdičkou sú povinné. V prípade, že neposkytnete údaje požadované cez dané polia,
Laufen nie je povinný vašu žiadosť na základe vlastného uváženia spracovať.
Bez toho, že bolo dotknuté vyššie uvedené, zasielanie informácií o produktoch
a službách, akciách a špeciálnych ponukách sa zakladá na vami udelenom súhlase bez
toho, že by zrušenie daného súhlasu malo za akýchkoľvek okolností vplyv na riadenie
zmluvných vzťahov vyplývajúcich z vašej registrácie, z používania platformy a tiež
z transakcií, ktoré vo vašom prípade uskutočníte prostredníctvom platformy.

Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neposkytneme tretím stranám s výnimkou
prípadov, keď to povoľuje rozhodné právo.
Bez toho, že by bolo dotknuté vyššie uvedené, by sme vás chceli informovať, že
poskytovateľ IBM, Softlayer Technologies Netherlands B.V., poskytuje v prospech
spoločnosti Laufen hostiteľské služby alebo hosting a spoločnosť Roca Sanitario SA
a Laufen Bathrooms AG jej zase poskytujú určité marketingové služby.
Ste oprávnený kedykoľvek si uplatniť právo prístupu k svojim osobným údajom
a v prípade ich nesprávnosti požiadať o opravu daných osobných údajov. Okrem iného
aj v prípade, že dané osobné údaje už nie sú nevyhnutné na účely, na ktoré boli
zozbierané, môžete požiadať o ich vymazanie.
V prípadoch stanovených platnou legislatívou môžete požiadať o obmedzenie
spracovania osobných údajov, v takom prípade ich uchováme výlučne na účely
podávania, vybavovania alebo hájenia reklamácií, na účely ochrany práv fyzickej alebo
právnickej osoby, či z dôvodov verejného záujmu.
Taktiež môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov, t.j. o doručenie osobných
údajov o vašej osobe uchovávaných v našich súboroch v štruktúrovanom formáte,
v bežne používanej a strojovo snímateľnej podobe.
V prípadoch stanovených v platných právnych predpisoch môžete z dôvodov týkajúcich
sa vašej konkrétnej situácie namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov.
Na uplatnenie daných práv môžete kontaktovať spoločnosť Laufen na poštovej alebo
e-mailovej kontaktnej adrese uvedenú vyššie v tomto dokumente.
Súhlas poskytnutý na ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov môžete bez toho, že by
došlo k ovplyvneniu zákonnosti spracovania osobných údajov založenom na danom
súhlase predchádzajúcom jeho odňatiu, kedykoľvek zrušiť.
Nakoniec by sme vás chceli informovať, že máte právo žiadať o ochranu na Úrade pre
ochranu osobných údajov, na tel. č. +421/2/3231 3220, internetová stránka:
www.dataprotection.gov.sk

