Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů.
nakladatelství ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o.; se sídlem náměsN Svobody 728/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6;
idenSﬁkační číslo: 26715350; vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C 89160 a nakladatelství PhDr. Ing.
MarSna Součka se sídlem Nezabudická 104, 25230 Řevnice; idenSﬁkační číslo 43910742, jakožto
spoluprovozovatelé internetového obchodu www.arborvitae.cz, prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou
považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu
s Obchodními podmínkami společnými pro nakladatelství ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o. a PhDr. Ing. MarSn
Souček.
Shromažďované údaje
Pro realizaci obchodní transakce potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, případně
idenSﬁkační číslo, daňové idenSﬁkační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresu. Dále
evidujeme Vaše obchodní transakce provedené v našem internetovém obchodě. V případě vyzvednuN
objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednuN reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme
požadovat předložení idenSﬁkačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení
legalizace výnosů pocházející z trestné činnosS. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme
odmítnout zboží či peníze vydat/proplaSt. Stejný postup je uplatňován v případě, že si jdete vyzvednout některý
produkt v rámci speciálních nabídek, které nakladatelství nabízí.
K čemu údaje slouží
Pro realizaci Vaší objednávky (obchodní transakce) a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme
komunikovat a znát výše zmíněné údaje, které získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné (nákup
bez nutnosS založení uživatelského účtu). Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace
obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.
Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro zasílání informací o novinkách v nakladatelství, nových či
připravovaných knihách a výstavách, jednorázových či výprodejových slevách, ukládání cookies. Na základě
tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které mohou být určeny výhradně registrovaným
zákazníkům.
Editace nebo odstranění uživatelského účtu
Po přihlášení se do svého uživatelského účtu v eshopu www.arborvitae.cz můžete tyto údaje editovat či mazat.
(Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje u již proběhlých nákupů.) V případě, že chcete Vaši
registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na oﬃce.arborvitae@volny.cz .

