Privacy Policy
1. Personal data security and Privacy Policy
Protecting your privacy is important to us. Festka collects personal data in the form of
information voluntarily shared on this web page (name, address, telephone number, email
and state of residence) gained through the submitted customer orders or through the
registration for Festka business newsletter.
The Registered person or the Customer grants Festka, until further notice, his / her consent
in accordance with Act no. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended,
with the processing of personal data shared in the registration form on this website, for the
purpose of marketing campaigns realization, presentation of business offers and sharing
updates about Festka activities.
The consent is granted on a voluntary basis and may be canceled free of charge at any time
by means of a written request sent to the address: Festka s.r.o., Černomorská 455/3, Praha
10, 101 00 or by e-mail at concierge@festka.com.
2. Provision of personal data to third parties
Festka may occasionally provide certain personal information to strategic partners whom
the company cooperates with when providing services or promoting its products/services.
Personal data will only be shared by Festka for the purpose of providing or improving its
products and services. It will not be provided to third parties for marketing purposes.
3. Updates
Festka reserves the right to update the Privacy Policy from time to time and will advise you
of any changes affecting the use of your personal information.
4. The storage of personal data
Festka stores your personal data on a third-party storage devices with the use of computer
systems that are restricted to access and which are located on devices that have the
necessary security measures.
Updated on 22. 11. 2017.
Festka team

Zásady ochrany osobních údajů
1. Bezpečnost a zásady ochrany osobních údajů
Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Společnost Festka shromažďuje osobní údaje
prostřednictvím dobrovolně poskytnutých dat na této webové stránce (jméno, přímení,
telefonní číslo, e-mail a stát) a to v případech poptávky od klienta nebo vlastní registrace k
odběru obchodních sdělení společnosti Festka.
Registrovaný nebo nakupující uděluje společnosti Festka, až do odvolání, svůj souhlas ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním
osobních údajů sdělených ve formuláři na tomto webu, a to za účelem realizace
marketingových akcí, obchodních nabídek a zasílání informací o aktivitách společnosti
Festka.
Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na
adrese: Festka s.r.o., Černomořská 455/3, Praha 10, 101 00 nebo e-mailem na adrese
concierge@festka.com.
2. Předávání údajů třetím stranám
Společnost Festka může určité osobní údaje příležitostně poskytnout strategickým
partnerům, kteří s ní spolupracují při poskytování či propagaci produktů a služeb. Osobní
údaje bude společnost Festka sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování produktů
a služeb. Nebude je třetím stranám poskytovat k marketingovým účelům.
3. Aktualizace
Společnost Festka si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat informace O ochraně osobních
údajů a upozorní vás v případě libovolných změn ovlivňujících využívání vašich osobních
údajů.
Aktualizováno dne 22. 11. 2017.
Festka team

