Privacy Policy společnosti Zdraví Bez Limitu CZ spol. s r.o.
Zdraví Bez Limitu shromažďuje některé osobní údaje od svých zákazníků.

Držitel zpracovaných dat
Starý Jičín 105, Vlčnov, 74231, Česká republika
Emailová adresa vlastníka: centrum@zdravibezlimitu.com

Typy shromážděných údajů
Mezi osobními údaji, které společnost Zdravi Bez Limitu shromažďuje nezávisle nebo prostřednictvím
třetích stran, jsou: e-mail, jméno, údaje o nákupu jakéhokoli druhu.
Úplné podrobnosti o každém druhu shromážděných údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech této
Privacy Policy nebo prostřednictvím konkrétních informačních textů zaslaných našim zákazníkům
před shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty zákazníkem nebo v případě údajů o využití automaticky
shromažďovány během interakce jakékoliv povahy, ať už přímé, Telefonické, přes eMail, FaceBook
nebo jiná sociální média se společností Zdravi Bez Limitu a / nebo personálem společnosti Zdraví Bez
Limitu při interakci se zákazníky nebo na akcích a / nebo konferencích.
Není-li uvedeno jinak, jsou všechna data požadovaná společností Zdravi Bez Limitu povinná. Pokud
Zákazník odmítne sdělit tyto informace, může být pro společnost Zdraví Bez Limitu nemožné
poskytnout jakoukoli Službu. V případech, kdy společnost Zdraví Bez Limitu označí některé údaje za
nepovinné, Zákazníci se mohou svobodně rozhodnout sdílet tyto údaje, aniž by to mělo dopad na
dostupnost Služby doručení nebo na její provoz. Zákazníci, kteří mají pochybnosti o tom, jaké údaje
jsou povinné, jsou pozváni, aby kontaktovali společnost Zdravi Bez Limitu
(magda@zdravibezlimitu.cz).
Možné použití jakéhokoli sledovacího nástroje - společností Zdravi Bez Limitu nebo poskytovatelů
služeb třetích stran, které společnost Zdravi Bez Limitu používá, není-li uvedeno jinak, má za cíl
poskytovat Služby požadované klienty kromě jiných účelů popsaných v tomto dokumentu a v
zásadách Cookies Policy, pokud budou k dispozici v budoucnu, v případě, že společnost Zdraví Bez
Limitu bude zavádět iniciativy na webu nebo aplikace pro smart phones.
Zákazník přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích osob, které byly získány, zveřejněny nebo
sdíleny prostřednictvím společnosti Zdraví Bez Limitu, nebo na internetových stránkách společnosti
Zdraví Bez Limitu nebo v aplikacích pro smart phones společnosti Zdravi Bez Limitu a zaručuje, že má
právo na jejich sdělování či šíření, zbavujíc Zdraví Bez Limitu od jakékoli odpovědnosti vůči třetím
osobám.

Způsob a místo zpracování shromážděných údajů
Způsob zpracování

Společnost Zdravi Bez Limitu přijme vhodná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému
přístupu, šíření, úpravám nebo neautorizovanému zničení osobních údajů. Zpracování se provádí
pomocí informačních a / nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a s logikou, která
jsou přísně spojena s uvedenými účely. Kromě společnosti Zdraví Bez Limitu mohou v některých
případech mít další osoby zapojené do organizace Zdraví Bez Limitu přístup k údajům
(administrativní, obchodní a marketingový personál, právníci, správci systému atd.), nebo externí
subjekty (například dodavatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, hosting provider, IT
firmy, komunikační agentury), kteří jsou v případě potřeby jmenováni jako zpracovatelé dat od
společnosti Zdraví Bez Limitu. Aktualizovaný seznam subjektů je vždy možné vyžádat od firmy Zdravi
Bez Limitu.

Právní základ zpracování
Společnost Zdravi Bez Limitu zachází s osobními údaji týkajícími se zákazníka v případě, že existuje
jedna z následujících podmínek:

•

Zákazník dal souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům; Poznámka: V některých
jurisdikcích může být společnost Zdravi Bez Limitu oprávněna zpracovávat osobní údaje bez
souhlasu Klienta nebo jiného právního základu uvedeného níže, pokud Zákazník proti tomuto
nevznese námitky (opt-out). To však není použitelné, pokud je zpracování osobních údajů
upraveno evropskou legislativou týkající se ochrany osobních údajů;

•

zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy se zákazníkem, vystavení prodejní faktury
nebo pouze pro vystavení dokladu o prodeji zákazníkovi a / nebo pro provedení
předsmluvních opatření;

•

zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá společnost Zdravi Bez
Limitu;

•

zpracování je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo pro výkon
veřejné moci svěřené společnosti Zdravi Bez Limitu;

•

zpracování je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů společnosti Zdraví Bez Limitu nebo
třetích stran.

Vždy je však možné požádat společnost Zdravi Bez Limitu o objasnění konkrétního právního základu
každého zpracování a zejména o určení, zda je zpracování založeno na zákonech, stanovené
smlouvou nebo potřebné k uzavření smlouvy.

Místo
Data jsou zpracovávána na provozních pracovištích Zdraví Bez Limitu a na jakémkoli jiném místě, kde
se nacházejí osoby podílející se na zpracování. Pro více informací kontaktujte společnost Zdravi Bez
Limitu.

Osobní údaje Zákazníka mohou být převedeny do jiné země, než je země, ve které se Zákazník
nachází. Pro získání dalších informací o místě zpracování se může Zákazník odkázat na podrobnosti o
zpracování osobních údajů společnosti Zdraví Bez Limitu.
Zákazník má právo získat informace o právním základu pro předávání údajů mimo Evropskou unii
nebo mezinárodní organizaci mezinárodního práva veřejného nebo sestávající ze dvou nebo více
zemí, jako je OSN, jakož i o bezpečnostních opatřeních společnosti Zdravi Bez Limitu na ochranu dat.
Pokud se uskuteční některý z výše popsaných převodů, může se zákazník obrátit na příslušné oddíly
tohoto dokumentu nebo vyžádat si od společnosti Zdravi Bez Limitu informace, které jsou uvedeny
na začátku.

Doba uchování
Data jsou zpracovávána a uchovávána po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny.
Tudíž:
•

Osobní údaje shromážděné pro účely související s výkonem smlouvy mezi společností Zdravi
Bez Limitu a Zákazníkem budou uchovány až do ukončení této smlouvy nebo obchodního
vztahu.

•

Osobní údaje shromážděné za účelem souvisejícím s oprávněným zájmem společnosti Zdraví
Bez Limitu zůstanou zachovány, dokud nebude tento zájem uspokojen. Zákazník může získat
další informace týkající se oprávněného zájmu společnosti Zdraví Bez Limitu v příslušných
částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním společnosti Zdravi Bez Limitu.

Při zpracování na základě souhlasu zákazníka může společnost Zdraví Bez Limitu uchovávat osobní
údaje po delší dobu, a to do doby, kdy bude tento souhlas zrušen. Zdraví Bez Limitu může být navíc
povinno uchovávat osobní údaje po delší dobu v souladu se zákonnou povinností nebo příkazem
úředního orgánu.
Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány, a proto na konci tohoto období již nelze
uplatnit právo na přístup, zrušení, opravu a právo na přenositelnost údajů.

Účel zpracování shromážděných údajů
Údaje o Zákaznících jsou shromažďovány tak, aby umožňovaly společnosti Zdravi Bez Limitu
poskytovat své služby i pro následující účely: kontaktování zákazníka, správu kontaktů a odesílání
zpráv, interakci se sociálními sítěmi a externími platformami, optimalizace a distribuce provozu,
statistiky a zobrazení obsahu z externích platforem.
Pro získání dalších detailních informací o účelu zpracování a osobních údajích, které jsou konkrétně
relevantní pro každý účel, se může zákazník odkázat na příslušné oddíly tohoto dokumentu.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají se v následujících službách:

•

Kontaktování Zákazníka

•

Správa kontaktů a odesílání zpráv (pomocí papírové formy, telefonu nebo sociálních médií)

•

Interakce se sociálními sítěmi a externími platformami

•

Optimalizace a distribuce služeb společností Zdravi Bez Limitu

•

Statistika

•

Zobrazování obsahu z externích platforem nebo subjektů, které spolupracují se společností
Zdravi Bez Limitu

Práva Zákazníka
Zákazníci mohou uplatňovat určitá práva s ohledem na údaje zpracované společností Zdravi Bez
Limitu.
Zákazník má zejména právo na:
•

kdykoli odvolat souhlas. Zákazník může odvolat souhlas se zpracováním svých dříve
předložených osobních údajů.

•

zabránit zpracování svých údajů. Zákazník může vznést námitky proti zpracování svých
údajů, pokud k nim dojde na jiném právním základě než je souhlas. Další podrobnosti o právu
na odpor jsou uvedeny v následující části.

•

přístup k osobním údajům. Zákazník je oprávněn obdržet informace o zpracovaných datech
společností Zdraví Bez Limitu, o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii zpracovaných
údajů.

•

ověřit a požadovat opravu. Zákazník může ověřit správnost údajů a požádat o aktualizaci
nebo opravu.

•

získat omezení zpracování. Pokud jsou splněny určité podmínky, může zákazník požadovat
omezení zpracování jejich dat. V takovém případě společnost Zdraví Bez Limitu nezpracovává
údaje za jiným účelem, než je jejich uchování.

•

zrušení nebo odstranění osobních údajů. Při splnění určitých podmínek může Zákazník
požádat společnost Zdravi Bez Limitu o smazání svých údajů.

•

obdržet údaje nebo je nechat převést na jiného držitele. Zákazník má právo obdržet své
údaje ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, a
pokud je to technicky možné, získat bezproblémový převod na jiného držitele, ať už se jedná
o konkurenta společnosti Zdravi Bez Limitu nebo ne; toto ustanovení je použitelné v případě,
že údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji a zpracování je založeno na souhlasu
zákazníka, na základě smlouvy (nebo prodejního dokladu), jehož je Zákazník smluvní stranou
nebo navazujících smluvních opatření.

•

navrhnout stížnost. Zákazník může podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních
údajů nebo u soudu.

Podrobnosti o právu na odpor
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci do něhož je
zapojena společnost Zdravi Bez Limitu, nebo k naplnění oprávněného zájmu společnosti Zdraví Bez
Limitu, mají Klienti právo na odpor vůči zpracování z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
Zákazníkům se připomíná, že pokud jsou jejich údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu,
mohou se oprostit od zpracování bez udání důvodů. Pro zjištění, zda společnost Zdravi Bez Limitu
shromažďuje údaje pro účely přímého marketingu, mohou se Zákazníci odkázat na příslušné oddíly
tohoto dokumentu.

Jak uplatnit svá práva
Za účelem uplatnění práv Zákazníka, mohou Zákazníci směrovat žádost na kontaktní údaje
společnosti Zdraví Bez Limitu uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou bezplatně podány a
zpracovány společností Zdravi Bez Limitu v co nejkratší době, v každém případě během jednoho
měsíce.

Cookies Policy
Společnost Zdravi Bez Limitu používá (nebo bude v budoucnu) používat Cookiess na svých webových
platformách nebo na social network. Další a podrobné informace, se může Zákazník dozvědět v
"Cookies Policy" společnosti Zdravi Bez Limitu, která jsou připojena k tomuto dokumentu.

Více informací o zpracování údajů
Právní ochrana
Osobní údaje Zákazníka může použít Držitel při právních úkonech nebo v přípravných fázích možného
soudního řízení a pro ochranu před zneužitím při používání služby Zdraví Bez Limitu nebo
souvisejících služeb zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že společnost Zdravi Bez Limitu
může být povinna zveřejnit údaje na základě příkazu veřejných orgánů.

Specifické informace
Na žádost zákazníka, kromě informací obsažených v této privacy policy, může společnost Zdravi Bez
Limitu poskytnout zákazníkovi další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo
shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémový log a údržba
Pro potřeby související s provozem a údržbou multimediálních platforem, může společnost Zdravi Bez
Limitu a případně služby třetích stran, které používá, shromažďovat protokoly systémového logu, tj.

oubory, které zaznamenávají interakce a které mohou obsahovat také osobní údaje, jako například IP
adresa Zákazníka nebo návštěvníka stránek Zdraví Bez Limitu.

Informace, které nejsou obsaženy v této policy
O další informace, týkající se zpracování osobních údajů lze kdykoli požádat společnost Zdravi Bez
Limitu jako Držitele údajů, při využití kontaktních údajů, čísla faktury nebo potvrzení o nákupu.

Odpověď na požadavky „Do Not Track”
Zdraví Bez Limitu nepodporuje žádosti “Do Not Track”.
Chce-li Zákazník zjistit, zda jsou podporovány některé služby třetích stran, je Zákazník vyzván, aby se
seznámil s příslušnými privacy policy.

Změny v těchto zásadách privacy policy
Zdravi Bez Limitu, jako Držitel zpracovaných dat, si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady privacy
policy tím, že informuje Zákazníky e-mailem nebo zveřejní novou policy na svých internetových
stránkách a pokud je to možné, technicky a právně proveditelné, zasláním oznámení Zákazníkům
prostřednictvím jedním z kontaktních údajů zaznamenaných ve společnosti Zdraví Bez Limitu. Proto
prosíme, pravidelně nahlížejte ohledně privacy policy internetovou stránku Zdraví Bez Limitu s
odkazem na poslední datum změny uvedenou v dolní části.
Pokud se úpravy týkají zpracování osobních údajů, jejichž právním základem je souhlas, společnost
Zdravi Bez Limitu znovu získá souhlas zákazníka, bude-li to nutné.

Definice a právní odkazy
Poslední změna: 24. května 2018
Tento dokument redigoval Mauro Contu PhDr. (ISO cert # 121107/332), který výslovně prohlašuje na
svou vlastní odpovědnost, že úspěšně absolvoval kurz GDPR dne 14. dubna 2018.

Coockie Policy Zdravi Bez Limitu CZ spol. s r.o.
Soubory cookie se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají společnosti
Zdravi Bez Limitu poskytovat službu podle popsaných účelů. Některé účely instalace souborů cookie
mohou vyžadovat souhlas zákazníka.
Pokud je instalace souborů cookie založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně zrušen
kdykoli podle pokynů obsažených v tomto dokumentu.

Technické cookies a statistika přidružených:

Aktivity, které jsou nezbytně nutné pro provoz: Společnost Zdravi Bez Limitu používá nebo může v
budoucnu používat soubory cookies k uložení relace zákazníka a k provádění dalších činností, které
jsou nezbytně nutné pro provoz jedné nebo více aplikací, například v souvislosti s distribucí provozu.
Aktivity pro uložení preferencí, optimalizace a statistiky: společnost Zdravi Bez Limitu používá nebo
může v budoucnu používat soubory cookies k uložení předvoleb procházení a optimalizaci zkušeností
zákazníka s prohlížením. Tyto soubory cookies obsahují například soubory pro nastavení jazyka a
měny nebo pro správu statistik od společnosti Zdraví Bez Limitu.
Jiné typy souborů cookie nebo nástrojů třetích stran, které mohou být nainstalovány: Některé z
níže uvedených služeb shromažďují agregované a anonymní statistiky a nemusí vyžadovat souhlas
zákazníka nebo by mohly být bez pomoci třetích stran řízeny přímo společností Zdravi Bez Limitu - v
závislosti na tom, co je popsáno.
Pokud mezi níže uvedenými nástroji byly služby řízené třetími stranami, mohly by - mimo to, co je
uvedeno a také bez znalosti společnosti Zdravi Bez Limitu - provádět činnosti sledování Zákazníků.
Pro podrobnější informace je vhodné konzultovat zásady ochrany osobních údajů uvedených služeb.
Interakce se social network a externími platformami: Tento typ služby umožňuje interakci se social
network nebo jinými externími platformami přímo z webových stránek společnosti Zdraví Bez Limitu
nebo aplikace pro smart phones.
Interakce a informace získané společností Zdravi Bez Limitu jsou v každém případě předmětem
nastavení ochrany privacy Zákazníka týkajícího se každé social network.
V případě, že je nainstalována služba pro interakci se social network, je možné, že i když zákazníci
tuto službu nepoužívají, shromážděné údaje o provozu se vztahují k stránkám, ve kterých je
nainstalována.
Tlačítko a widget PayPal(Paypal): Tlačítka widget a PayPal jsou služby interakce s platformou PayPal
poskytované společností PayPal Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Podívejte se na privacy policy společnosti Paypal - privacy policy.
Optimalizace provozu a distribuce: Tento typ služby umožňuje distribuovat obsah prostřednictvím
serverů umístěných na celém území a optimalizovat jeho výkon.
Zpracovávané osobní údaje závisí na charakteristikách a způsobech implementace těchto služeb,
které svou povahou filtrují komunikaci mezi aplikací a prohlížečem zákazníka. Vzhledem k
distribuovanému charakteru tohoto systému je obtížné určit místa, kam je obsah přenášen a které
mohou obsahovat osobní údaje zákazníka.
CloudFlare (Cloudfare): CloudFlare je služba optimalizace provozu a distribuce poskytovaná
společností CloudFlare Inc.
Metody integrace CloudFlare filtrují veškerý provoz aplikací, tedy i komunikaci mezi aplikací a
prohlížečem zákazníka, což také umožňuje shromažďování statistických dat.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a různé typy dat, jak je uvedeno v zásadách privacy policy
služeb.
Statistika

Webové služby a social media umožňují společnosti Zdravi Bez Limitu jako Držiteli dat monitorovat a
analyzovat údaje o provozu a slouží ke sledování chování zákazníků.
Google Analytics s anonymní IP (Google Inc.)
Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. ("Google").
Společnost Google používá osobní údaje shromážděné za účelem sledování a zkoumání používání
této aplikace, sestavování přehledů a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google.
Společnost Google může používat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizaci inzerátů své
reklamní sítě.
Díky této integraci služby Google Analytics je vaše adresa IP anonymní.
Anonymizace funguje zkrácením IP adresy uživatele na území členských států EU nebo jiných zemí
účastnících se dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Privacy Policy- Opt out. Subjekt, dodržující Privacy Shield.
Jak mohu vyjádřit souhlas s instalací souborů cookie?
Kromě informací uvedených v tomto dokumentu může Zákazník spravovat předvolby souborů
cookies přímo ve svém prohlížeči a zabránit tak– například – třetím stranám v instalaci.
Prostřednictvím preferencí prohlížeče je také možné smazat Cookies nainstalované v minulosti,
včetně Cookies, ve kterých je eventuálně uložen souhlas s instalací Cookies na webu Zdraví Bez
Limitu. Zákazník může najít informace o tom, jak spravovat soubory cookie na některém z
nejoblíbenějších prohlížečů, například na následujících adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari a Microsoft Internet Explorer.
S odkazem na soubory cookie instalované třetími stranami může Zákazník také spravovat vlastní
nastavení a odvolat souhlas tím, že navštíví příslušný odkaz na opt out (pokud je k dispozici), pomocí
nástrojů popsaných v zásadách ochrany soukromí třetí strany nebo přímým kontaktováním.
Bez ohledu na výše uvedené může zákazník použít informace poskytnuté EDAA (EU), Network
Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo
jiné podobné služby. S těmito službami můžete spravovat předvolby sledování většiny reklamních
nástrojů. Proto společnost Zdravi Bez Limitu radí svým zákazníkům, aby tyto informace používali jako
dodatek, krom informací uvedených v tomto dokumentu.

Držitel zpracovaných dat
Starý Jičín 105, Vlčnov, 74231, Česká republika
Emailová adresa vlastníka: centrum@zdravibezlimitu.com
Vzhledem k tomu, že instalace souborů cookies a jiných sledovacích systémů provozovaných třetími
stranami prostřednictvím služeb používaných firmou Zdravi Bez Limitu nemůže být technicky řízena
společností Zdravi Bez Limitu, jakýkoli konkrétní odkaz na soubory cookies a sledovací systémy
instalované třetími stranami lze považovat pouze za orientační. Pro získání úplných informací, je

Zákazník vyzván, aby se seznámil s privacy policy všech služeb třetích stran uvedených v tomto
dokumentu.
Vzhledem k objektivní složitosti identifikace technologií založených na cookies je Zákazník vyzván,
aby kontaktoval společnost Zdravi Bez Limitu, pokud si přeje získat další informace o používání
cookies.
Definice a právní odkazy
Osobní údaje (nebo data)
Představuje osobní údaje a veškeré informace, které přímo či nepřímo i v souvislosti s dalšími
informacemi, včetně osobního identifikačního čísla, činí identifikovanou nebo identifikovatelnou
fyzickou osobu.
Použití dat
Jedná se o informace shromažďované přímo nebo automaticky prostřednictvím webových aplikací a
aplikací v social network (a to i z aplikací třetích stran s nimi integrovaných), včetně: adresy IP nebo
názvy domén počítačů používaných zákazníkem, které se připojí k službám nabízeným společností
Zdravi Bez Limitu, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier), doba odeslání žádosti, metoda
pro předání požadavku na adresu serveru, velikost souboru získaná v odpovědi, číselný kód označující
stav odpovědi ze serveru (úspěšné, chyba atd.) země původu, charakteristiky prohlížeče a operačního
systému používané klientem, různé časové souvislosti návštěvy (například čas strávený na každé
stránce) a podrobnosti týkající se trasy v rámci aplikací, webových stránek nebo social network
společnosti Zdraví Bez Limitu, se zvláštním zřetelem k pořadí stránek, které byly konzultovány, k
parametrům vztahujícím se k operačnímu systému a k IT prostředí zákazníka.
Zákazník (nebo Uživatel)
Osoba, která používá aplikace, webové stránky a social network Zdravi Bez Limitu, pokud není
uvedeno jinak, se shoduje s dotyčnou osobou.
Zájemce
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.
Odpovědná osoba za zpracování (nebo správce)
Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní
údaje jménem společnosti Zdravi Bez Limitu, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních
údajů.
Držitel dat (nebo držitel nebo Zdraví Bez Limitu)
Fyzická nebo právnická osoba, veřejný činitel, služba nebo jiný subjekt, který jednotlivě nebo spolu s
ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a přijaté nástroje, včetně
bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a použití svých aplikací, pokud není uvedeno jinak.
Aplikace
Hardware nebo softwarový nástroj, pomocí něhož jsou osobní údaje klientů shromažďovány a
zpracovávány.

Služba
Služba poskytovaná společností Zdravi Bez Limitu prostřednictvím aplikací, které jsou definovány v
příslušných podmínkách (pokud existují) na webových stránkách a aplikacích společnosti Zdraví Bez
Limitu.
Evropská unie (nebo EU)
Pokud není uvedeno jinak, každý odkaz na Evropskou unii obsažený v tomto dokumentu bude
rozšířen na všechny stávající členské státy Evropské unie a členy Evropského hospodářského
prostoru.
Cookies
Malá část dat uložená v zařízení zákazníka.
Právní reference
Toto prohlášení o ochraně privacy je vypracováno na základě několika legislativních systémů, včetně
článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.
Není-li uvedeno jinak, tato prohlášení o privacy se týká pouze aplikací a stránek společnosti Zdraví
Bez Limitu.
Poslední změna: 24. května 2018
Tento dokument redigoval Mauro Contu PhDr. (ISO cert # 121107/332), který výslovně prohlašuje
na svou vlastní odpovědnost, že úspěšně absolvoval kurz GDPR dne 14. dubna 2018.

