Provozovatel webu
Provozovatelem tohoto webu je Nela Kubasová, IČ 76423247, fyzická osoba zapsaná v
Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009, se sídlem Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí 56201. Kontaktní
údaje jsou k dispozici v záhlaví stránky.
Ochrana osobních údajů
Rádi bychom, abyste se při návštěvě webu cítili bezpečně. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás
prioritou. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou
zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel je řádně
registrován v evidenci Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 56521.
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci
registrace do VIP klubu, zakoupením semináře, vyplněním kontaktního formuláře, realizací smlouvy
apod. Vaše osobní údaje využíváme především k tomu, abychom Vás mohli informovat o aktuálním
dění na realitním trhu, o novinkách ze světa investic, o našich službách a aktivitách, případně zjistili
Váš názor na ně. Dále také za účelem zákaznické administrativy a marketingu. Pokud byste s tím
nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle potřeby zablokovat.
Neradi bychom spamovali, proto se z odběru emailové komunikace můžete kdykoliv odhlásit pomocí
odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce newslettru.

Právo na informace
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na email
investice@realitnishaker.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v
případě podnětů nebo stížností. Na požádání Vám rádi oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás
zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány
nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Registrací na tomto webu, odesláním Vaší emailové adresy nebo objednávky souhlasíte se
zpracováním všech vyplněných osobních údajů pro marketingové účely a se zasíláním obchodních
sdělení a informací (viz výše) prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a
to na dobu do odvolání souhlasu.
Údaje, které zadáváte v objednávce v sekci Semináře, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako
kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení
daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše detailní
osobní data i údaje o nákupech nejsou poskytovány třetím stranám.
Kodex ochrany údajů
Při návštěvě tohoto webu naše webové servery zaznamenají standardním způsobem IP adresu, která
vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte,
webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Copyright
Tento webový server je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem
provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popisy, parametry,
návody, videa, audiovizuální průvodci ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani
v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele.
Odpovědnost za informace
Veškeré informace publikované na těchto stránkách jsou nezávazné informace obecné povahy.
Představují doporučení, která mnohdy vycházejí z vlastní zkušenosti provozovatele. Provozovatel se
zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Z obsahu těchto stránek a ze zasílaných
newsletterů nevzniká provozovateli těchto stránek žádný závazek v souvislosti s uvedeným obsahem.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese
vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, ani za následky ušlého zisku
a dalších nákladů, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného webu.

