Právní upozornění a ochrana soukromí Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného formálního souhlasu
Bolton Alimentari S.p.A. jsou použití nebo reprodukce jakéhokoliv obsahu z těchto webových stránek přísně
zakázány. Neoprávněné použití bude trestáno podle zákona. Zásady ochrany soukromí OZNÁMENÍ PODLE
ČL. 13 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (legislativní dekret č. 196 z 30. června 2003) Podle čl. 13
legislativního dekretu č. 196 z 30. června „Zákon o ochraně osobních údajů“ (dále také jen "zákon") Vám
tímto sdělujeme, že osobní údaje vyžádané v této části budou zařazeny do seznamu spotřebitelů BOLTON
ALIMENTARI S.p.a., správce údajů, a budou zpracovávány pomocí papíru, IT nebo digitálních médií
způsobilých zajistit bezpečnost a soukromí zpracovávání, a to za účelem zasílání informativních, reklamních
a propagačních materiálů, za účelem stanovení úrovně spokojenosti zákazníků, pokud jde o kvalitu
poskytovaných služeb, k provádění studií a výzkumu trhu a k realizaci PR aktivit, ke statistickým a vědeckým
účelům a za účelem splnění všech zákonných povinností. Údaje mohou být výhradně pro výše uvedené účel
sděleny jednotlivým společnostem skupiny Bolton Group, dceřiným a přidruženým společnostem a
konzultačním společnostem specializujícím se na výzkum trhu za podmínky, že tyto společnosti přijmou
rovnocenná měřítka bezpečnosti a ochrany soukromí. Spotřebitel má práva uvedená v článku 7. Konkrétně
může spotřebitel od správce údajů získat informace týkající se existence nebo neexistence svých osobních
údajů a požádat, aby mu tyto údaje byly zpřístupněny v čitelné podobě. Spotřebitel může rovněž požádat,
aby byl informován o původu údajů a logice a účelech stojících v pozadí jejich zpracovávání, může
dosáhnout zrušení, přeměny na anonymní údaje nebo zablokování údajů, které byly zpracovány v rozporu
se zákonem, jakož i aktualizace, opravy nebo v případě zájmu doplnění informací a na základě legitimních
důvodů může být proti zpracování osobních údajů. Spotřebitel může tato svá práva uplatnit písemně
formou dopisu adresovaného správci údajů BOLTON ALIMENTARI S.p.A. - via L. Einaudi 18/22 - 22072
Cermenate (CO). Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a zcela spontánně. Nicméně pokud nám
neposkytnete všechny požadované údaje, nebude možné přidat vaše jméno do našich databází.

