Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mojeodpadky.cz/nepetuj. Podmínky blíže
specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží
bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem společnost ISNO IT s.r.o., se sídlem Uherčice 125, 691 92
Uherčice IČ: 02696371 DIČ: CZ02696371, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
82060.

Vymezení pojmů
1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku,
pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající.
2. Dodavatel/prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává
kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Kupující/odběratel/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným
než podnikatelským účelem.
4. Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby,
a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní
smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení
objednávky kupujícího prodávajícímu.
2. Objednávku je možné stornovat e-mailu kolektiv@mojeodpadky.cz.
3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky
jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním
řádem, dodacím řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem
před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí.
6. O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován.
7. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu
http://www.nepetuj.cz/ dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů
o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních dat").

Cenové a kupní podmínky
1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě,
prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání.
2. Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků.
3. Kupující bere na vědomí, že ceny u výrobků jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s
příslušnými právními předpisy, kdy v některých případech může dojít vlivem zaokrouhlení k nepatrné
odchylce od takto uvedené kupní ceny. Podrobný rozpis kupní ceny včetně haléřů, je vždy uveden
v nákupním košíku kupujícího.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
6. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list/fakturu, který je zároveň záručním listem.
7. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna
jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním
řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu na adrese kolektiv@mojeodpadky.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv
1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez
uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití
prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, popř. dodat
zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o
odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem nebo poštou).
Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět
odpovídající přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal,
snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na
dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní
účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou
finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal.
2. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením
zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu
kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke
zboží vždy daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně
požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a
zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží
odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník
srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby
prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující
požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.
Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z
databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání
elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodě
www.nepetuj.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád (platný od 1. 8. 2018)
Společnost ISNO IT s.r.o., se sídlem Uherčice 125, 691 92 Uherčice IČ: 02696371 DIČ: CZ02696371, zapsána v
obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82060. (dále též jen „ISNO IT“ nebo „Prodávající“).

I. Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se
na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z
odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující
vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s
nimi řádně seznámen.
3. Zákazníkem internetového obchodu nepetuj.cz je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel,
který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–
podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je
podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době,
kdy Kupující Zboží převzal:
o

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající
nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,

o

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,

o

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

o

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

o

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který je i záručním listem.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží
1. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z
Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad
zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží
již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození
Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o
rozpor s kupní smlouvou.
2. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit zasláním reklamovaného zboží přepravní službou na
adresu ISNO IT s.r.o., Uherčice 72, Uherčice 691 62.
3. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit
reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům
přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla obsahovat reklamované
Zboží, doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné
kontaktní údaje Kupujícího.
4. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě
nepetuj.cz. Optimální je originál daňového dokladu o zakoupení Zboží.
5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
o

mechanickým poškozením Zboží

o

prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením,

o

prokazatelně nesprávným užíváním,

o

užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

o

prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které
jednoznačně vyplývá z povahy věci,

o

pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

6. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

IV. Záruční doba
1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícímspotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.
2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

V. Práva z vad Zboží
1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i
dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká
pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může
odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel
vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
2. Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na
výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást
nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že
by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.
3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že
Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně.
Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení
Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001
a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny
vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
5. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého
příslušenství.

VI. Vyřízení reklamace
1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou
na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s
ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci
uplatnil, nebo na e-mailu kolektiv@mojeodpadky.cz.
3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a
k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je
povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně
všech součástí a příslušenství.
4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii
prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že
Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady
a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad
při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré
požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním
protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení
reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení
zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
6. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou
tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží.
Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace
1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou
znečištěny jeho součásti.
2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s
hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy
1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo
telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob
vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí
reklamace.
3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do
reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Ochrana osobních dat
Zásady ochrany osobních údajů společnosti ISNO IT s. r. o.
Úvodní ustanovení
Společnost ISNO IT s.r.o., se sídlem Uherčice 125, 691 92 Uherčice IČ: 02696371 DIČ: CZ02696371, zapsána v
obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82060 (dále také jen jako „ISNO IT“), jako zpracovatel
osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.nepetuj.cz a informuje o níže popsaném shromažďování
osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány,
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit nebo poradit, můžete se na nás kdykoliv obrátit na
e-mailu kolektiv@mojeodpadky.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě
nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení, příp. obchodní firma,
b) adresa bydliště, příp. sídlo společnosti,
c) identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,
d) telefonní číslo,
e) emailová adresa.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme předně k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, případně
abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje
ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování.
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali sdělení týkající se
kampaně #Nepetuj, ale také dalších informací týkajících se Vašeho nákupu na nepetuj.cz.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi
vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může
být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Stačí nám
zaslat e-mail s příslušnou žádostí na kolektiv@mojeodpadky.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a
obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude jako zpracovatel zpracovávat ISNO IT. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely
předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1. Zaměstnanci ISNO IT a osoby přímo podléhající ISNO IT,
2. naší externí IT pracovníci, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a další IT služby.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude ISNO IT zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat její zboží a služby či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů,
jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a
důkladně zlikvidujeme.

Používání cookies
Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na
našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování osobních údajů,
e) právo na přenositelnost osobních údajů,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Pro bližší specifikaci výše uvedených bodů, případně na jejich uplatnění či s žádostí o více informací nás kontaktujete
na emailové adrese kolektiv@mojeodpadky.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů ČR (www.uoou.cz).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Souhlasem s Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Ochranou osobních dat souhlasíte se zveřejněním
Jména, Příjmení a obce v sekci „Kdo nepetuje“ na webu www.mojeodpdky.cz/nepetuj. Tento souhlas můžete
kdykoliv odvolat na e-mailu kolektiv@mojeodpadky.cz.

