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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Webové stránky (www.thefirtreecompany.com) vlastní Zuzana Kirilakova obchodující pod jménem The
Fir Tree Company (dále jen “Společnost”) registrovaná jako živnostník ve Velké Británii. Živnostenská
činnost je registrovaná ve Velké Británii a tímto podléhá právu v této zemi.
Naše Společnost bere soukromí našich uživatelů a kupujících velmi vážně. Společnost vynakládá
přiměřené úsilí k jeho ochraně. Ochrana osobních údajů (dále jen "zásady") byly vytvořeny, aby se mohla
Společnost
informovat
o
shromažďování
a
používání
informací
a
údajů
na
http://www.thefirtreecompany.com (dále jen "webové stránky"). Společnost nikdy vědomě neprodá nebo
nepřiřadí jakékoli osobní údaje uživatelů bez jejich vědomí anebo schválení. Přečtěte si prosím tyto
zásady pečlivě před sdílením svých osobních údajů na našich webových stránkách.
Při
použití,
registraci
nebo
objednávce
zboží
na
našich
webových
stránkách
(www.thefirtreecompany.com) dáváte souhlas k shromažďování, používání a přenosu vašich osobních
informací, v souladu s těmito zásadami. Protože se jedná o rostoucí/ stále se měnící / neustále se
vyvíjející webové stránky a internetové technologie, mohou se tyto zásady měnit kdykoli. Společnost
nebude informovat o provedených změnách. Tímto prohlášením však Společnost pobízí k časté kontrole
těchto zásad.
Tyto zásady jsou připravené v souladu s obchodními podmínkami, které můžete najít na našich
webových stránkách.
Všechny osobní údaje jsou spravované The Fir Tree Company, se sídlem v 23 Horton Avenue, London,
NW2 2RY, Velká Británie; (info@thefirtreecompany.com).

Jaké osobní údaje shromažďuje The Fir Tree Company a jak jsou použity?
Když
navštívíte,
zaregistrujete
se
nebo
si
objednáte
zboží
nebo
služby
na
http://www.thefirtreecompany.com můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, tzn. jméno
a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,
telefonní číslo, rok narození atd. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Společnost nebude
shromažďovat osobní údaje od uživatelů při použití webových stránek, pokud je uživatel dobrovolně
poskytne, anebo dokud uživatel neopravní Společnost k jejich shromažďování. Uživatelé mohou
poskytnout i další osobní údaje, kromě povinných osobních údajů (dále jen "dobrovolné informace").
The Fir Tree Company, může použít nebo uvést ve známost, osobní údaje uživatelů v těchto
následujících případech:
1. Těm, kteří provozují a spravují webové stránky Společnosti;
2. V případě, že se uživatelé podílí na interaktivních komentářích, fórech, hodnocení a podobně;
3. Při poskytování zboží a služeb, které byly na vyžádání uživatelem;
4. V případě, že Společnost reaguje na dotazy nebo požadavky uživatelů.5.V případě, že Společnost
poskytne informace uživateli o budoucím prodeji, výprodeji nového zboží anebo služeb
6.Partnerům anebo prodejcům, kteří splňují objednávky podle přání uživatele.
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Aby mohla Společnost poskytnout co nejlepší služby, Společnost může sdělit uživatelská jména na
webových stránkách. Společnost může také zveřejnit osobní údaje uživatelů při právních výkonech nebo
na obhajobu či obranu právních nároků, v souladu s platnými zákony a předpisy, anebo v souladu s
platným právním procesem, také při povolení k domovní prohlídce, předvolání k soudu anebo k
prozkoumání podezření z podvodu nebo z porušení použití obchodních podmínek Společnosti.
Společnost nikdy a za žádných okolností, nebude bez svolení prodávat osobní údaje o uživatelích
jakékoli třetí straně, která není žádným způsobem partnerem Společnosti. Vyjma v souvislosti s prodejem
či fúzí Společnosti.
Společnost může použít dobrovolné informace uživatelů při marketingu zboží a služeb.
Pokud se uživatel rozhodne zrušit přijetí těchto marketingových informací od Společnosti, může
kontaktovat zákaznický servis na info@thefirtreecompany.com.
Společnost může čas od času, zaslat poštou nebo e-mailem průzkum či žádost o zpětnou vazbu, aby
Společnost mohla zlepšit webové stránky, zboží a služby. Jakékoli obdržené reakce a zpětné vazby,
které Společnost dostane od uživatelů, budou použity pouze pro hodnocení webových stránek, zboží a
služeb, a žádné osobní údaje nebudou sdíleny, avšak kromě informací uvedených ve zpětné vazbě či u
hodnocení zboží.
Společnost pravidelně rozesílá Newsletters / E-maily s novinkami nebo další informace (souhrnně
označované jako "Newsletters") všem uživatelům. V těchto Newsletters / E-mailech s novinkami
informujeme uživatele o nových funkcích webových stránek Společnosti či o produktech. Uživatel se
může kdykoliv odhlásit z těchto Newsletters / E-mailů s novinkami pomocí volby ve spodní části našich emailů, anebo nám napište na e-mailovou adresu info@thefirtreecompany.com.

Jaké dobrovolné informace Společnost shromažďuje a jak je používá?
Společnost shromažďuje a sleduje některé dobrovolné informace, včetně, ale nikoli výhradně, z IP adresy
a typu prohlížeče, času přístupu, názvu domény, použití návyků a další informace, které nejsou specificky
určeny k identifikaci osob.
Společnost může použít a zveřejnit dobrovolné informace z mnoha důvodů, včetně, ale neomezeně, k
práci s obchodními partnery a k zlepšování standardu webových stránek a služeb.

Používá The Fir Tree Company Newsletters / E-maily s novinkami?
Společnost pravidelně rozesílá Newsletters / E-maily s novinkami nebo dalšími informacemi (souhrnně
označované jako "Newsletters") všem uživatelům. V těchto Newsletters / E-mailech s novinkami
informujeme uživatele o nových funkcích webových stránek Společnosti či o produktech. Uživatel se
může kdykoliv odhlásit z těchto Newsletters / E-mailů s novinkami pomocí volby ve spodní části našich emailů, anebo nám napište na e-mailovou adresu info@thefirtreecompany.com.

Zveřejňování vašich dobrovolných informací a osobních údajů
Dobrovolné informace, které poskytnete Společnosti, mohou být přístupné třetím stranám, které jednají
jménem Společnosti a pro účely stanovené v těchto zásadách anebo pro jiné účely schválené uživatelem.
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Tyto třetí strany mohou pro Společnost například, zpracovávat informace, plnit a dodávat objednávky,
zpracování plateb, poskytování služb či technické podpory. Společnost může také předávat souhrnné
dobrovolné informace o využití webových stránek třetí straně. Dobrovolné informace neobsahují
informace, které by mohli být použity k identifikaci uživatelů.
Společnost může umožnit partnerským třetím stranám občasné kontaktování uživatele o produktech a
službách, avšak pouze v těch případech, kdy uživatel souhlasil s použitím jeho osobních údajů pro tyto
účely. Tyto partnerské třetí strany mohou kontaktovat uživatele prostřednictvím e-mailů. Pokud uživatel
změní názor, může kdykoli kontaktovat Společnost, aby použití jeho osobních údajů těmto třetím osobám
bylo pozastaveno. Napište nám na: info@thefirtreecompany.com.
Uživatel souhlasí s tím, že Společnost může odhalit uživatelovu totožnost a kontaktní údaje (1) třetí
straně, která tvrdí, že jakékoli materiály zaslané nebo nahrané uživatelem na webové stránky
Společnosti, jsou porušením jejich duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí, a (2) jiným
společnostem a organizacím za účelem ochrany proti podvodu a snížením jejich úvěrového rizika.
Pokud Společnost vstoupí do společného podniku nebo je prodána, nebo se sloučila s jiným
podnikatelským subjektem, a v tomto případě, mohou být uživatelovo informace odhalené novým
obchodním partnerům a vlastníkům.
Bohužel, přenos informací a dat prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečné. I když se
Společnost snaží o nejvyšší možnou ochranu osobních údajů všech uživatelů, Společnost nemůže
zaručit bezpečnost dat přenesených na naše webové stránky. Jakýkoliv přenos dat uživatel provádí na
vlastní nebezpečí.
Pokud to bude vyžadovat zákon, Společnost nebude sdílet, prodávat nebo distribuovat jakékoli
informace, které nám byli poskytnuty uživatelem, bez jeho souhlasu.

Používá http://www.thefirtreecompany.com cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky mohou zanechávat na počítači uživatelů.
Cookies jsou široce používané a to nejen kvůli funkčnosti webových stránek nebo efektivnosti, ale také
pro poskytovaní informací. Společnost používá cookies k identifikaci uživatelů a jejich prostřednictvím
umožňuje jednorázové přihlášení na webové stránky Společnosti a posléze jednoduché a bezproblémové
hledání, komentování zboží a produktů, aniž by se uživatel musel znovu a znovu přihlašovat. Cookies
jsou také používané třetími stranami z odkazů pro identifikaci uživatelů z webové stránky
http://www.thefirtreecompany.com.
Vícei nformací můžete získat na následující webové stránce, http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Společnost nevyužívá cookies k ukládání informací, jako jsou například údaje o kreditních kartách,
telefonní čísla nebo jiné poskytnuté údaje.
Tyto zásady o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na používání souborů cookies Společnosti. Tyto
zásady se nevztahují napoužití cookies jinou třetí stranou nebo inzerenty.
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Jsou mé osobní údaje důvěrné v případě využití s třetími stranami a inzerenty?
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na různé třetí strany webových stránek a externích webových
stránek našich inzerentů anebo třetích stran partnerů Společnosti. Každá z těchto webových stránek
může mít jiné zásady o ochraně osobních údajů. Tyto zásady se nevztahují na jiné webové stránky.
Naléhavě žádáme uživatele, aby si pokaždé zkontrolovali politiku či zásady o ochraně osobních
údajů na každé z jiných webových stránek, které můžete navštívit prostřednictvím odkazů na
našich webových stránkách.
Pouze dobrovolně poskytnuté údaje a informace mohou být sdíleny mezi Společností a jedním z
partnerů, které se týkají informací používaných při podpoře sledování objednávky. Uživatel by měl být
informován o tomto sdílení.
Informace o objednávkách, včetně čísla objednávky a množství, mohou být k dispozici Společnosti,
partnerům a třetím stranám pro přesné sledovací účely. Společnost neposkytne tyto informace jiným
třetím stranám, pokud o to uživatel nepožádá.
Společnost využívá bannera další reklamy na svých webových stránkách, například od Google dalších
třetích stran, které mohou umístit a číst cookies ve vašem prohlížeči, nebo používat webové signály ke
sběru údajů v rámci reklamy. Pokud máte obavy o své soukromí, podívejte se do zásad o ochraně
osobních údajů na českém či slovenském Google.

Jak zachází Společnost s ochranou osobních dat a údajů?
Společnost využívá přiměřené bezpečnostní opatření na ochranu dat a informací před přístupem
neoprávněných osoba proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození. Společnost
uchovává osobní údaje uživatelů tak dlouho jak vyžaduje zákon nebo povolení.
Společnost vyžaduje, aby inzerenti a partneři zajišťovali přiměřenou bezpečnost údajů, které jim
uživatelé poskytnou, avšak v případě porušení bezpečnostních opatření, uživatel souhlasí s tím, že
Společnost není zodpovědná za žádné ztráty či škody.
Společnost omezuje přístup k osobní údajům o uživatelích všem zaměstnancům, u nichž se Společnost
domnívá, že nejsou nutné k poskytnutí služeb a dokončení objednávky.

Mohu vidět své osobní údaje, které o mě Společnosti shromažďuje?
Uživatel má nárok vidět své osobní údaje, které o něm Společnost shromažďuje. Uživatel může požádat
Společnost, aby provedla potřebné změny kvůli správnosti a aktuálnosti všech údajů. Uživatel může
kontaktovat Společnost na adrese info@thefirtreecompany.com, v případě, že si uživatel vyžádá vidět
své osobní údaje. Společnost vyžádané informace zašle uživateli poštou na registrovanou adresu.
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Mohu se rozhodnout k neúčasti?
Společnost dává uživatelům možnost zrušit / odebrat všechny osobní údaje a informace ze seznamu
aktivních
uživatelů
Společnosti.
Uživatel
může
kontaktovat
Společnost
na
adrese
info@thefirtreecompany.com.
Uživatel se může kdykoliv odhlásit z Newsletters / E-mailů s novinkami pomocí volby ve spodní části
našich e-mailů, anebo nám napište na e-mailovou adresuinfo@thefirtreecompany.com. Společnost bude
reagovat do 48 hodin.
Společnost není odpovědná za odstranění osobních údajů uživatelů ze seznamů každé třetí strany,
partnerů nebo inzerentů, kteří již dříve obdrželi osobní údaje od uživatele.

Kde tyto webové stránky sídlí (http://www.thefirtreecompany.com)?
Webové stránky jsou spravovány ve Velké Británii. Pokud se uživatel nachází mimo Velkou Británii při
použití a prohlížení webových stránek Společnosti, uživatele povoluje dovoz svých osobních údajů a
jejich využití, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Jaký je minimální věk uživatele webových stránek Společnosti?
Uživatel zaručuje a prohlašuje, že již dosáhl zákonného věku (18 let) v době používání naší webové
stránky.
V případě, že je uživatel mladší osmnácti let(18) let, a přístup k našim službám a/nebo zboží lze prokázat,
bez souhlasu, schválení nebo povolení rodičů nebo zákonného zástupce, Společnost okamžitě zruší jeho
uživatelský účet.

Budou se tyto zásady měnit?
Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad.
Společnost nebude informovat o provedených změnách. Tímto prohlášením však Společnost pobízí
k časté kontrole těchto zásad.
Uživatel rozumí a souhlasí s těmito zásadami v jejich plném znění při použití webových stránek
Společnosti a tímto také prohašuje, že četl a akceptoval tyto zásady.

Kde jsou tyto zásady uloženy na webové stránce Společnosti?
Tyto zásady jsou uloženy na úvodní stránce pod názvem: “Ochrana osobních údajů”.
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Spy ware
Společnost nikdy nepoužívá a neinstaluje spy ware do počítače uživatele, a ani nepoužívá spy ware k
získání informací z počítače uživatele. Více informací o Spy ware můžete najít na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spyware

Platební partneři
Společnost využívá pouze bezhotovostní platební systém PayPal. Více informací najdete v obchodních
podmínkách pod sekcí 1.3.

Kontakt
Všechny komentáře, připomínky a žádosti ohledně těchto zásad, mohou být odeslány na následující
e-mail info@thefirtreecompany.com.

Kdy tyto zásady nabyly účinnosti?
Tyto zásady byly naposledy aktualizovány a nabyly účinnosti dne 14.11.2011.

7

