Podmínky používání a ochrany soukromí
Základní podmínky používání:

Provozovatelem webových stránek www.goodpro.cz je společnost GoodPRO, s.r.o. se sídlem Plzeňská 297,
Zbůch 330 22 (dále jen provozovatel). Jestliže zde uvedené Podmínky používání neakceptujete, Webové stránky
nemůžete používat. Provozovatel webu si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit. Povinnost seznámit se s
Podmínkami používání leží na uživateli Webu.
Provozovatel vlastní veškerá práva dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich
designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu
uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.
Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Používání webových stránek:

Při používání těchto webových stránek se Uživatel zavazuje, že se bude řídit předpisy platnými na území České
republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak
zneužívat
• využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Odpovědnost Provozovatele:

Obsah internetových stránek www.goodpro.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za
správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na
těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku
právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno
jinak.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v
souvislosti s používáním internetových stránek www.goodpro.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou
jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto stránek

Soubory Cookies:

Web www.goodpro.cz používá k provozování a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto
webu s tím souhlasíte. Změnu můžete provést v nastavení svého prohlížeče.
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Ochrana soukromí - GDPR
Zpracování osobních dat:

Vyplněním Vašich osobních údajů se společnost GoodPRO, s.r.o., se sídlem Plzeňská 297, 33022 Zbůch, IČ
64835138, stane správcem Vašich osobních údajů. Tyto údaje nepředáváme 3. stranám a nejsou využívány ani
k marketingovým účelům.

Vaše práva:

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních
údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, budeli to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt
předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se
zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli
odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším
právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se
svými případnými žádostmi se můžete obracet na email: info@goodpro.cz nebo na kontaktní adresu naší
společnosti: GoodPRO, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice.
Podmínky používání a ochrany soukromí jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne
01. 01. 2020.
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