Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko,
adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je
právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje
obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo
telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní
jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa
povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť
s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade
podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na
ochranu osobných údajov.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme
spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej
predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené
a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich
informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi
zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po
prihlásení sa na stránke www.totem.sk.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.totem.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú
použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok
určených predávajúcim.
Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu
právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa,
telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom
a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok
je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť,
internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne
plnenie zmluvy.
Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje
predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu
e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti FELDSAM s.r.o.
so sídlom V rohu 434/3, Praha 4 – Libuš, PSČ 142 00, prevádzkovateľovi internetovej stránky
www.totem.sk, na neurčitý čas, na územie Slovenskej Republiky (výlučne spoločnosti
FELDSAM, s.r.o.), a to za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení
jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku

dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.
Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v
týchto podmienkach nie je stanovené inak.

