Ochrana Údajů
Ochranu Vašich osobních údajů považujme za velmi důležitou,
proto děláme vše nezbytné k tomu, aby zůstaly v bezpečí.
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Lion-Tech s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.lion-tech.eu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány
za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma
zpracovatelů a smluvních přepravců, kterým jsou předávány informace v rozsahu nutném k realizaci objednávky zboží.
Které osobní údaje shromažďujeme
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení a mailový kontakt – přihlašovací údaje (v případě
právnické osoby ještě jméno firmy, adresu a DIČ). Dále jsou pak u nás evidovány Vaše obchodní transakce a akce spojené s Lion-Tech
Installerem. Osobní údaje vyplňujete do našeho formuláře, či nám informace poskytujete jinak. Po zalogování do e-shopu www.lion-tech.eu
můžete Vaše osobní údaje v případě potřeby editovat či mazat (z účetních důvodů bohužel nelze editovat fakturační údaje). V případě, že
chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nedokončili nákup, stačí odeslat žádost na e-mail na info@lion-tech.eu.
Šifrování SSL
Veškeré Vámi poskytované osobní údaje budou před přemístěním na naše servery šifrovány protokolem SSL (Secure Sockets Layer), jež
patří k nejmodernější bezpečnostní technologii současnosti pro bezpečný přenos dat na internetu.
Používáme Cookies
Stejně jako většina on-line obchodů používáme tzv. Cookies proto, aby byla Vaše návštěva našich stránek příjemnější a efektivnější. Správa
objednávek, přidávání položek do nákupního košíku, či přihlašování do registrovaného prostoru nebylo nikdy snadnější. Cookies jsou malé
textové soubory vytvořené v počítači při prohlížení našich internetových stránek. Cookies obsahují pouze informace a nemohou být naprogramovány, neobsahují malware a nelze je použít k získání vašich osobních údajů. Většina našich Cookies jsou aktivní pouze po dobu,
kdy procházíte naše webové stránky, a z počítače budou odstraněny v okamžiku zavření okna prohlížeče. Využíváme však i takzvané trvalé
soubory Cookies, jež nám umožňují rozpoznat váš počítač (IP adresu) při opětovné návštěvě našich stránek. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů Cookies, můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby Cookies odmítal.
Tip: Chcete-li tak učinit, přejděte do nabídky Extras webového prohlížeče vyberte položku Nastavení a Možnosti Internetu.
Google Analytics
Data o provozu na našich webových stránkách jsou měřena a vyhodnocována systémem Google Analytics, jakožto třetí stranou. Google
Analytics může část Vašich dat rovněž využívat pro zlepšování svých služeb, pouze však těch anonymních.
Jsme zaregistrovaní
Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naši registraci naleznete na stránkách www.uoou.cz.
Dotazy?
Máte-li jakékoli otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, nebo chcete-li požádat o osobní údaje, které o vás uchováváme, či si je
přejete smazat, neváhejte nás kontaktovat: Lion-TECH sro, Okruhová 1135/44, 155 00, Praha 5. E-mail: info@lion-tech.eu

Prohlášení Klienta
Zadáním údajů výslovně prohlašujete, že společnosti Lion-Tech s.r.o., jakožto správci osobních údajů, poskytujete svobodně
a dobrovolně své osobní údaje a udělujete svůj souhlas k jejich zpracovávání ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále v této souvislosti berete na vědomí, že
sdělené osobní údaje budou společností Lion-Tech, s.r.o. zpracovávány, tj. zejména shromažďovány, ukládány na nosiče
informací, upravovány nebo pozměňovány, vyhledávány, používány, uchovávány, tříděny nebo kombinovány.
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