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INFORMAČNÍ DOLOŽKA – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Witosa 31/115, 00-710 Varšava; e-mail: info@hodinkovna.cz, telefon: 234 280 907. Vaše osobní údaje potřebujeme pro vyřízení Vaší 
poptávky – jejich zpracování za tímto účelem je nezbytné pro splnění prodejní a servisní smlouvy inzerovaného zboží. Vaše údaje budeme zpracovávat také pro účely související s případnou možností 
vzniku sporů mezi Vámi a správcem (právním základem jejich zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce) a pro vedení účetnictví a vyřizování reklamací (právním základem je nutnost plnit 
zákonnou povinnost správce). Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší reklamace, pokud nám zákon (např. zákon o účetnictví) nebude zavazovat tyto údaje zpracovávat delší dobu nebo je 
budeme déle uchovávat v případě, že vůči nám budete mít nějaké nároky, po dobu promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem. Kdykoli máte právo:
podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, přenést své osobní údaje např. jinému správci, získat přístup ke svým osobním údajům včetně žádosti o vystavení jejich kopie, vznést 
námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování náš oprávněný zájem, žádost o opravu, omezení zpracování nebo výmaz vašich údajů.

Více informací o zpracování vašich údajů naleznete na našich webových stránkách www.hodinkovna.cz v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“

DATUM A MÍSTO ČITELNÝ PODPIS

57 Concepts Sp. z o.o. Sp. K.
Al. Witosa 31/115, 00-710 Varšava, 
Polsko
DIČ: PL 951-231-70-93 
IČ PL: 142 486 550

KÓD A NÁZEV ZBOŽÍ

KóD A NÁzEV zBOžÍ

KóD A NÁzEV zBOžÍ

KóD A NÁzEV zBOžÍ

KóD A NÁzEV zBOžÍ

Č. MNOŽSTVÍ

  

ČÍSLO ÚČTU PRO VRÁCENÍ

INFORMACE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 100 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná, než dopravce obdržíte fyzicky zboží. 

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (hodinkovna.cz, 57 Concepts Sp. Z oo Sp. K., Al. Witosa 31/115, 00-710 Varšava) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy
formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však 
povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu 
doručení, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního doručení), a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 100 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí 
uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.
Platbu vrátíme za použití stejné platební metody, kterou jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám v důsledku vrácení náhrady nevzniknou žádné 
poplatky.
Náhradu za vrácené zboží můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám prosím neprodleně zašlete 
zpět nebo předejte, v každém případě nejpozději do 100 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 
100 dnů.
Ponesete přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.

IBAN Zadejte číslo bankovního účtu IBAN, na který má být vrácena částka, a identifikátor BIC vaší banky (povinné). Zadání nesprávného čísla účtu může zabránit zpracování náhrady. 
U bankovních účtů v České republice začíná číslo účtu kódem CZ a číslo účtu se skládá z 24 číslic (celkem 26 znaků). 
Zkontrolujte, zda je váš bankovní účet správný, a zjistěte více na: www.iban.com/structure

BIC / NÁZev BANKY  


