Prohlášení o ochraně osobních údajů
Webovou stránku “www.magbat-europe” a s ní související internetové služby Vám poskytuje MAGBATEurope B.V.B.A. (dále jen: MAGBAT-Europe), se sídlem v Oudenaarde, zapsaná v databázi Kruispuntenbank der
Ondernemingen pod číslem 0695.821.085. V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů platí následující
zásady.
MAGBAT-Europe garantuje v maximální míře ochranu soukromí všech návštěvníků webových stránek. To
znamená, že i od našich partnerů, s nimiž spolupracujeme, požadujeme, aby věnovali ochraně osobních údajů
maximální úsilí.
Níže si můžete přečíst, které osobní údaje zpracováváme, jak s těmito údaji nakládáme, v jakém právním rámci
se tak děje a co můžete dělat, pokud máte nějaké dotazy.
Zpracování osobních údajů
V rámci poskytování služeb eviduje společnost MAGBAT-Europe údaje (jméno, bydliště a adresa, vaše telefonní
a faxová čísla, vaše e-mailová adresa). MAGBAT-Europe používá tyto údaje pro plnění příšlušných smluv, pro
poskytování jiných služeb a pro informování zákazníků o (nových) výrobcích a službách MAGBAT-Europe a
podniků, které s ní spolupracují v rámci skupiny, nebo pečlivě vybraných třetích stran. Přitom se společnost
MAGBAT-Europe snaží zohlednit vaše preference. Pokud si nepřejete dostávat informace o (nových) výrobcích
a službách, můžete o tom písemně informovat MAGBAT-Europe - Adresregistratie (Registrace adresy),
Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde nebo e-mailem na info@magbat-europe.com s uvedením
předmětu „Adresregistratie (Registrace adresy)“. Vaše údaje poté zablokujeme.
Chcete, abychom vaše údaje odstranili?
Vaše údaje uchováváme na (zabezpečeném) Secure Server. Přejete si, abychom vaše údaje odstranili z našeho
souboru? Zašlete nám prosím e-mail na adresu info@magbat-europe.com.
Samozřejmě o to můžete požádat i písemně. Naše adresa je: MAGBAT-Europe, Meersbloem Melden 46, 9700
Oudenaarde. MAGBAT-Europe vyhoví vaší žádosti do 7 pracovních dnů.
Ochrana osobních údajů na jiných webových stránkách
Na www.MAGBAT-Europe.be jsou uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Neneseme však odpovědnost za
ochranu soukromí na těchto webových stránkách. Pokud chcete více informací, odkazujeme vás na příslušné
webové stránky.
Máte ještě nějaké dotazy ohledně našich zásad pro ochranu osobních údajů?
Zašlete nám e-mail na adresu info@MAGBAT-Europe.com. Tuto e-mailovou adresu můžete použít i v případě,
že máte dotazy ohledně vašich údajů nebo pokud si přejete jejich změnu. Náš zákaznický servis je vám
k dispozici.
Změny
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce najdete vždy
nejnovější verzi. Proto pravidelně sledujte zásady ochrany osobních údajů na této stránce.

