Podmínky Použití Včetně Zásad Ochrany Osobních údajů
pro Preferované Zákazníky
I. Podmínky Použití
(1) Následující podmínky použití jsou součástí smlouvy o užívání internetové platformy
patřící společnosti Kannaway Europe B.V., Melisseweg 91, 9731BM Groningen, Nizozemsko,
zastoupená generálním ředitelem Jakubem Dudou, se sídlem na stejné adrese (dále jen
"KANNAWAY") uzavřenou se Zákazníkem.
(2) KANNAWAY má internetovou platformu, na níž nabízí svým zákazníkům kvalitní,
dekorativní a ošetřující kosmetiku, potraviny, doplňky stravy a produkty životního stylu (dále
jen "zboží") k prodeji, jakož i informace o zboží. Internetová platforma firmy KANWAWAY
navíc nabízí pro podnikatelé příležitost, aby se stali Brand ambasadory značky pro účely
prodeje tohoto zboží.
1. Požadavky a povinnosti použití
(1) Předtím, než lze použít internetovou platformu a objednávat zboží jako Zákazník nebo
Brand ambasador, je nutné se nejprve zaregistrovat u společnosti KANNAWAY. Registrace
a používání internetové platformy je pro zákazníky zdarma. Pokud se zaregistrujete
v KANNAWAY jako Brand ambasador, vyžaduje se samostatná registrace podléhající
Všeobecným obchodním podmínkám.
(2) KANNAWAY si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o registraci podle svého uvážení bez
uvedení důvodu. Pro registraci vyplňte elektronický registrační formulář, který je k dispozici
na internetové platformě KANNAWAY, a elektronicky jej odešlete metodou určenou
společností KANNAWAY. Údaje požadované pro registraci musíte poskytnout úplně
a pravdivě. Při registraci obdržíte osobní uživatelské jméno a heslo. Toto uživatelské jméno
nesmí porušovat práva třetích stran, jiná práva k jménům / ochranným známkám, dalším
platným zákonům nebo společné slušnosti. Musíte zachovat důvěrnost tohoto hesla a za
žádných okolností jej nesmíte sdílet s třetími stranami.
(3) Pokud se vaše osobní údaje změní, vy sami jste zodpovědní za aktualizaci záznamů,
které držíme. Můžete nám sdělit případné změny zasláním e-mailu na adresu
supporteurope@kannaway.com
(4) Musíte okamžitě informovat společnost KANNAWAY o všech případech třetích stran,
které se dozvěděli o vašem hesle a o případném zneužití svého účtu.
(5) Pokud používáte internetovou nabídku KANNAWAY, máte zakázáno porušovat práva
třetích stran, obtěžovat třetí strany nebo porušovat platné zákony nebo společnou slušnost.
Musíte se zdržet zejména následujících činností:

šíření prohlášení s urážlivým obsahem, obtěžováním, násilím, oslavováním násilí,
pobuřující, sexistickými, obscénními, pornografickými, rasistickými, morálně odsouzujícími

nebo nežádoucími nebo jinak zakázanými obsahy

urážet, obtěžovat, vyhrožovat, děsit nebo ponižovat jiné zákazníky, zaměstnance
nebo Brand ambasadory KANNAWAY

špehovaní, předávaní nebo šíření osobní nebo důvěrné informace, které patří jiným
zákazníkům, brand ambasadorům nebo zaměstnancům společnosti KANNAWAY nebo
jiným způsobem nedodržovaní soukromí jiných zákazníků, zaměstnanců nebo Brand
ambasadorů KANNAWAY

šíření nepravdivých tvrzení o rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, etnickém
původu nebo společenském postavení jiných zákazníků, zaměstnanců nebo Brand
ambasadorů KANNAWAY

špehovaní, předávaní nebo šíření důvěrné informace patřící společnosti
KANNAWAY

šíření nepravdivých tvrzení o společnosti KANNAWAY

předstíraní, že jste zaměstnancem společnosti KANNAWAY nebo společnosti
přidružené k partnerovi společnosti KANNAWAY

používání fotografií, grafik, videí, hudby, zvuků, textů, značek, názvů, titulků,
softwaru nebo jiného obsahu nebo značek bez autorského práva majitele nebo bez
poskytnutí autorského práva příslušnými právními předpisy nebo nařízeními

šíření prohlášení s obsahem, který představuje reklamu nebo je náboženský nebo
politický

používání zakázaného nebo nelegálního obsahu

využívat chyby programování

provádění akcí, které by mohly vést k přetížení serveru

hackování nebo crackování nebo usnadňování či povzbuzování hackingu nebo
crackingu

šíření pirátského softwaru nebo usnadnění šíření pirátského softwaru nebo jeho
podpora

nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně, červy nebo poškozená data

používání nebo šíření softwarových programů, maker nebo jiných cheatových
programů

úpravu služeb nebo jejích částí

používání softwaru umožňujícího dolování dat

narušení datových připojení na servery služeb a webových serverů a ze serverů

infiltrování služeb nebo webových serverů
(6) KANNAWAY odkazuje na své právo rozhodnout, kdo je schopen využít své nabídky na
internetu a výslovně si vyhrazuje právo okamžitě zablokovat online účty v případech
porušení některé z povinností uvedených v odstavci (5) nebo platných zákonů během
používání.
2. Odmítnutí odpovědnosti za obsah, odkazy a stahování / odpovědnost obecně
(1) Informace v internetových nabídkách společnosti KANNAWAY jsou připravovány
s maximální péčí a pravidelně aktualizovány. Přesto KANNAWAY nepřijímá odpovědnost
za to, že informace jsou úplné nebo vhodné pro určité účely. Používáte obsah dostupný
na webových stránkách na vlastní nebezpečí. Zodpovědnost společnosti KANNAWAY,
vyplývající z užívání webové stránky nebo v souvislosti s ní je bez ohledu na právní základ a

s výhradou odlišného smluvního ujednání omezena na škody způsobené KANNAWAY,
jejími zaměstnanci, zástupci nebo smluvními stranami úmyslně, hrubou nedbalostí nebo
drobnou nedbalostí pokud porušují základní smluvní závazky.
(2) Pokud společnost KANNAWAY zpřístupňuje počítačové programy (software) v nabídce
na internetu, používáte tento software na vlastní nebezpečí. KANNAWAY neodpovídá za
škody způsobené instalací a / nebo použitím softwaru z oblasti stahování, pokud je toto
vyloučení legálně přípustné. Navzdory aktuální antivirové kontrole je odpovědnost za
škody a ztráty způsobené počítačovými viry vyloučena v rozsahu povoleném zákonnými
předpisy.
(3) Společnost KANNAWAY je odpovědná pouze za další škody vzniklé v důsledku porušení
života, těla nebo zdraví, pokud jsou výsledkem úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání,
nebo zavinění porušení základního smluvního závazku (např. Doručení přednostním
zákazníkům) společností KANNAWAY, jeho zaměstnanci nebo jeho zástupci. To platí i pro
škody vzniklé v důsledku porušení povinností v průběhu jednání o smlouvách, jakož
i z důvodu zakázaného chování. Odpovědnost za škody mimo výše popsaný rozsah je
vyloučena.
(4) S výjimkou případů porušení života, těla nebo zdraví, nebo úmyslného nebo hrubě
nedbalého jednání společnosti KANNAWAY, jejích zaměstnanců nebo jejích zástupců je
odpovědnost omezena na škody, které lze obvykle předpokládat v době uzavření
smlouvy, a také omezená na částku za běžné škody typické pro smlouvu. To platí i pro
přímé ztráty, včetně ztráty zisku.
(5) Společnost KANNAWAY nenese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vyplývající ze
ztráty dat na počítačích, s výjimkou případů hrubě nedbalého nebo úmyslného jednání
společnosti KANNAWAY, jejích zaměstnanců nebo jejích zástupců. Společnost
KANWAWAY považuje skladovaný obsah, který patří k preferovaným zákazníkům, za cizí
informace pro účely zákona o telekomunikačních službách (Telemediengesetz, Telemedia
Act).Odkazy jsou poskytovány v nabídce KANNAWAY na internetu. V okamžiku, kdy je
každý odkaz poprvé přidán, je obsah, ke kterému je uživatel směrován, posuzován
z hlediska jeho zákonnosti. KANNAWAY neodpovídá za externí obsah přístupný
prostřednictvím odkazů. Pokud společnost KANNAWAY shledá nebo obdrží informace
o tom, že nabídka přístupná prostřednictvím odkazu obsahuje nelegální obsah, bude
odkaz odebrán.
(6) Ustanovení zákona ProdHaftG (Produkthaftungsgesetz, Zákon o obecné bezpečností
výrobků) zůstávají těmito podmínkami použití nedotčena.
3. Autorská práva a práva k ochranným známkám
KANNAWAY je zákonným vlastníkem veškerých autorských prací používaných v nabídce
na internetu (např. Texty, fotografie, grafiky a filmy) a ochranné známky. Třetím stranám je
zakázáno používat jakékoli autorské dílo, ochrannou známku nebo jiná označení bez
povolení.

II. Zásady Ochrany Osobních údajů
V KANNAWAY bereme ochranu vašich soukromí a zabezpečení vašich dat velmi vážně.
Toto prohlášení bychom rádi využili, abychom Vás informovali o shromážděných datech,
o tom, co používáme a jak je chráníme.
1. Obecné informace o ochraně dat a proč jsou data uložena
Jaké údaje shromažďujeme?
Osobní údaje, které nám byly zasílány dobrovolně, shromažďujeme a používáme pouze
v požadovaném rozsahu a v souladu s těmito skutečnostmi:

Objednávání
Při registraci nebo objednávce prostřednictvím služby KANNAWAY shromažďujeme od vás
údaje potřebné k zpracování vaší registrace a / nebo objednávky, včetně platby. Tato
data zahrnují vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu ("kontaktní údaje") a pro objednávky
údaje o objednávce a účtu ("data objednávky").

Kontakt
Můžete nám zaslat dotazy obecné povahy prostřednictvím kontaktního formuláře.
Abychom zpracovali a odpověděli na tyto otázky, shromáždíme kontaktní údaje, které jste
předali na formuláři Kontakt. Po vyřizování vašeho dotazu odstraníme tato data.

Informace o připojení Použití dat vytvořených při připojení k Internetu, např. statické
nebo dynamické adresy IP, jsou shromažďovány při použití nabídky KANWAWAY Internet.
Používáme údaje o použití, které jsme vytvořili pouze proto, abychom zabránili zneužití
a závadám a optimalizovali nabídku, a my to činíme v souladu se zákonnými požadavky.
Komu jsou mé údaje předávány?
Pokud se zaregistrujete nebo objednáte prostřednictvím KANNAWAY, vaše rezervační data
budou předána do naší divize interních objednávek, stejně jako kuriér, který vám bude
doručovat objednávku. Kuriér musí také dodržovat platné předpisy o ochraně osobních
údajů. Navíc jsou údaje předávány naší divizi interních oddělení služeb zákazníkům, aby
v případě stížnosti byla poskytnuta optimální pomoc.
Žádné osobní údaje sdělené společnosti KANNAWAY nejsou zpřístupněny třetím osobám
v rozsahu popsaném v těchto zásadách ochrany osobních údajů bez vašeho zvláštního
povolení, ledaže bychom je měli zpřístupnit na základě zákonných nebo oficiálních
požadavků.
Jako součást vaší registrace výslovně uveďte
s KANNAWAY prostřednictvím tohoto prohlášení:

následující,

odvolatelný

souhlas

Prohlášení o souhlasu
1. KANNAWAY nabízí svým zákazníkům komplexní poradenství a služby v oblasti
kosmetiky, potravin, doplňků stravy a produktů životního stylu. Aby KANNAWAY mohla
poskytnout tuto radu ve všech otázkách týkajících se kosmetiky, potravin, doplňků stravy
a produktů životního stylu, mimo rámec příslušné smlouvy, souhlasím s tím, že společnost
KANNAWAY použije požadované osobní údaje pro reklamní účely.

2. Používají se následující údaje:
• Osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa)
• Informace o předchozích nákupech
Výše uvedené prohlášení o souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli zrušeno
s budoucím účinkem bez jakéhokoli vlivu na stávající obchodní vztahy. Své odvolání
můžete odeslat na: supporteurope@kannaway.com nebo písemně na adresu
Kannaway Europe B.V., Melisseweg 91, 9731BM Groningen, Nizozemsko.

2. Informace o zabezpečení dat
Jak bezpečný je přenos dat do KANNAWAY?
Všechna data, která poskytujete KANNAWAY, jsou šifrována a přenášena pomocí
protokolu SSL (Secure Sockets Layer). SSL je testovaný systém šifrování, používaný po
celém světě, který váš prohlížeč používá k automatickému šifrování dat před tím, než nám
je zasílá.
Jak bezpečné jsou mé údaje v databázi KANNAWAY?
Společnost KANNAWAY disponuje vysokými bezpečnostními standardy pro svou databázi
a internetové servery, aby mohla zajistit účinnou ochranu před ztrátou, zneužitím,
neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou a vymazáním vašich dat.
3. Cookie
Na svých webových stránkách společnost KANNAWAY používá soubory cookie, aby
využívaní její internetové nabídky z cílem nákupu nebo jinak, bylo pro vás co nejpříjemnější.
Co jsou cookie?
Cookies jsou textové soubory uložené v počítači uživatele při návštěvě webových stránek.
KANNAWAY využívá cookies relací a trvalých cookies.
a) Soubory cookie relace se po ukončení použití prohlížeče odstraní. Tyto soubory vám
například umožňují snadné a pohodlné prohlížení nákupního košíku na různých stránkách
a zjistíte, kolik položek je ve vašem košíku aktuálně a celkovou částku běžného nákupu.
Brand ambasadorové můžou také na příklad rychleji a bez prodlení přihlásit svůj status.
b) Trvalé soubory cookie nám umožňují aby naše internetová nabídka byla uživatelsky
přívětivá a její využití jak efektivní, tak bezpečné. Tyto soubory nám umožňují například
zobrazit na našich webových stránkách informace, které jsou speciálně přizpůsobeny
vašim zájmům. Výhradním účelem těchto cookies je přizpůsobit naši nabídku co nejblíže
požadavkům našich zákazníků a co nejvíce usnadnit návštěvu našich stránek.
Samozřejmě můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby neuložil cookies na vašem pevném
disku.
c) Používáme také analytický soubor cookie. Software v počítači ponechává soubor
cookie, který obsahuje automaticky generovaný jedinečný identifikátor.
V žádném okamžiku nelze od tohoto cookie vyvodit fyzickou osobu.

4. Otázky
Veškeré otázky posílejte na e-mailovou adresu:
supporteurope@kannaway.com
Můžete kdykoli získat informace o vašich datech, které jsme uložili. Máte právo na opravu
(nesprávných) údajů, odstranění nebo zablokování údajů (námitky). Vymazání osobních
údajů však může vést k porušení smluvních a / nebo zákonných požadavků, zejména
pokud jde o dodávky a platby.
Otevírací doba
Od pondělí do pátku 9:00 - 17:00.
Poštovní adresa
Kannaway Europe B.V.
Melisseweg 91, 9731BM Groningen
Nizozemsko
Podmínky používání platné ode dne 04.12.2017

