Smlouva o převzetí závazku k odborné instalaci nehermeticky uzavřeného klimatizačního zařízení
Zákazník se touto smlouvou vůči společnosti UNI HOBBY a.s., IČO 247 11 594, se sídlem Praha 2,
Vinohradská 365/10, PSČ 120 00, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16346,
zavazuje podle ust. § 4 odst. 5 zák. č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech, že klimatizační zařízení, které hodlá zakoupit coby konečný
uživatel a které je součástí nákupu, jehož dokončení je podmíněno akceptací této smlouvy, bude coby
nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny instalováno pouze
certifikovanou osobou ve smyslu zák. č. 73/2012 Sb.
Zákazník bere na vědomí, že seznam certifikovaných osob nalezne na webových stránkách Ministerstva
životního prostředí České republiky na adrese: http://www.mzp.cz/cz/seznam_certifikovanych_osob
Je-li zákazník fyzickou osobou, potvrzuje akceptací této smlouvy, že byl společností UNI HOBBY, a.s.
(dále jen „prodejce“) informován v následujícím rozsahu:
- osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce byly poskytnuty též za účelem uzavření a plnění této
smlouvy, resp. za účelem splnění právní povinnosti dle ust. § 4 odst. 5 zák. č. 73/2012 Sb., přičemž
správcem údajů je prodejce a tyto jím mohou být uloženy po dobu 10 let od uzavření této smlouvy;
po uplynutí 10leté doby je správce povinen získané osobní údaje zlikvidovat, pokud mu nebude
k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný titul;
- osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, zpracovateli osobních údajů,
kterého správce pověří; správce odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat
v souladu s tímto souhlasem a se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů;
- osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě;
- zákazník má právo: (i) požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, (ii) na opravu, výmaz,
popřípadě omezení zpracování svých údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
(iv) na přenositelnost údajů, jsou-li tyto zpracovávány automatizovaně, to znamená, že v takovém
případě má právo získat své osobní údaje, které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně
používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu, (v) podat stížnost týkající se nakládání s údaji
u dozorového úřadu dle zákona či jiného závazného právního předpisu (úřad typu Úřadu pro ochranu
osobních údajů či jiný obdobný úřad na něj navazující či jej nahrazující);
- poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné; pokud by však zákazník údaje neuvedl,
nebylo by možné uzavřít tuto smlouvu, a tudíž by nebylo možné, aby prodejce prodal zákazníkovi
výše popsané zařízení;
- právním základem pro zpracovávání uvedených osobních údajů je skutečnost, že toto je nezbytné
pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle ust. § 4 odst. 5 zák. č. 73/2012 Sb.
Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník v procesu vytváření objednávky v internetovém
obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s., který je dostupný na webu www.unihobby.cz, zaškrtne
políčko, které na tuto smlouvu odkazuje.

