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Společnost Lifestyles se zavazuje chránit vaše soukromí a osobní údaje poskytované při otevření internetové stránky 
www.lifestyles.net a/nebo stránek jednotlivých poboček Lifestyles (dále v textu jako „stránka“). S vědomím tohoto 
závazku bychom vám chtěli sdělit, které údaje budete při návštěvě našich internetových stránek poskytovat, jakým 
způsobem budou tyto informace zpracovávány, jak bude zabezpečeno jejich používání a jak budete moci své osobní 
údaje aktualizovat.  Společnost Lifestyles se řídí Freedom of Information and Protection of Privacy Act (zákon o 
svobodě informací a ochraně osobních údajů). 

Poskytování osobních údajů 

O osobní údaje vás požádáme v případě, že:  

• nakupujete výrobky či služby Lifestyles prostřednictvím naší internetové stránky,  

• vyřizujete si e-mailovou korespondenci,  

• chcete kontaktovat nezávislého distributora nebo pobočku,  

• zasíláte nám své názory a nápady. 

Kontaktní údaje, tedy např. vaše jméno, adresu a telefonní číslo, po vás budeme vyžadovat při vyřizování objednávek 
prostřednictvím našich internetových stránek, podávání on-line žádostí nebo při vyřizování e-mailové pošty. Na vás 
bude, zda nám také poskytnete podrobnější informace, tedy např. datum narození nebo jste-li muž či žena.  Při 
nákupu výrobků či služeb Lifestyles prostřednictvím internetových stránek vás také požádáme o údaje o vaší kreditní 
kartě a doručovací adresu.Tyto údaje budou podléhat důkladnému zabezpečení v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů.  

Použití osobních údajů  

Osobní údaje, které nám poskytnete při vstupu na internetové stránky Lifestyles, nebo svolení k přijímání e-mailové 
komunikace použijeme pro vaši identifikaci. Můžeme vám tak poskytnout všechny potřebné informace, které se týkají 
vás samých. To se může týkat informací o výrobcích Lifestyles, našich příležitostech k podnikání, motivačních 
programech nebo postupech na vyšší pozice, možnostech naší internetové stránky či informací o firemních akcích. 
Údaje o kreditní kartě a doručovací adresu použijeme výhradně pro zpracování vašich objednávek výrobků, které 
jsou nabízeny prostřednictvím naší internetové stránky, nebo pro potřeby komunikace s vámi. Jakékoliv podněty, 
které nám zašlete, nám pomohou lépe porozumět vašim potřebám – díky nim zjistíme, kterým výrobkům dáváte 
přednost, a následně můžeme tyto výrobky, služby a internetové stránky Lifestyles vylepšit.  

Ochrana osobních údajů 

Lifestyles používá zabezpečenou datovou síť chráněnou heslem a standardní ochranou firewall.  Pomocí šifrovacího 
softwaru SSL chráníme citlivé informace před neoprávněným přístupem, použitím či únikem. Všechny poskytnuté 
informace považujeme za přísně důvěrné a tyto informace sdělujeme pouze zaměstnancům společnosti Lifestyles a 
jejích poboček, kteří jsou oprávněni takové informace vyžadovat v souladu s politikou ochrany osobních údajů, a to 
pouze v rozsahu nezbytně nutném.  

Zveřejnění osobních údajů 

V souladu s Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) výslovně prohlašujeme, že nebudeme 
prodávat, předávat či jinak sdělovat jakékoliv osobní údaje žádné třetí straně bez vašeho předchozí svolení 
s výjimkou případů porušení smlouvy, porušení Nařízení a doporučených postupů nebo jiných případů stanovených 
zákonem.  
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Svolení 

Lifestyles respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů poskytovaných na Internetu. Otevřením našich stránek 
souhlasíte s poskytnutím těchto informací a jejich použitím společností Lifestyles způsobem odpovídajícím pokynům 
uváděným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Cookies (dočasné soubory internetu) 

Cookies jsou informace, které se při otevření internetové stránky ukládají na harddisku vašeho počítače. Při 
opakované návštěvě této stránky pak usnadňují rozpoznání příslušných informací nebo její otevření. Cookies 
Lifestyles neobsahují žádné důvěrné informace, jako je název podniku nebo údaje vztahující se ke kreditní kartě. 
Bohužel však nejsme schopni kontrolovat použití cookies a šíření informací v nich obsažených třetími stranami, 
neneseme tedy v této souvislosti žádnou odpovědnost. Většina internetových prohlížečů umožňuje soubory cookies 
vymazat nebo blokovat. Pokud však zvolíte tuto možnost, hrozí nebezpečí, že do určitých částí naší internetové 
stránky nebudete mít přístup a nedozvíte se, co vše společnost Lifestyles nabízí. 

Odkazy na internetové stránky v rámci Personal Business Centra nezávislých 
distributorů Lifestyles 

Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovaných na Internetu platí pro Lifestyles International Holdings 
Corporation a pobočky této společnosti na celém světě. Nezávislí distributoři Lifestyles mohou vytvářet své vlastní 
internetové stránky pomocí svého Personal Business Centra (PBC).  Internetové stránky nezávislých distributorů 
vytvořené tímto způsobem jsou sice vázány pravidly Lifestyles a naše společnost striktně vyžaduje jejich plnění, 
nicméně každý nezávislý distributor nese za své internetové stránky a získávání a použití osobních údajů vlastní 
odpovědnost. 

Internetové stránky třetích stran 

Internetové stránky Lifestyles mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jelikož jsou tyto stránky nezávislé a 
řídí se ve vztahu k ochraně osobních údajů jinými nařízeními a postupy, neneseme žádnou odpovědnost za způsob, 
jakým tyto organizace vyžadují, používají či zveřejňují a jinak zpracovávají osobní údaje.  

Změny v politice ochrany osobních údajů Lifestyles 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost 31. března 2007. Společnost Lifestyles si vyhrazuje 
právo tento dokument kdykoliv pozměnit či revidovat. Změněný dokument vstupuje v platnost bezprostředně po 
zveřejnění oznámení o změnách.  Změny dokumentu vám mohou být oznámeny několika různými komunikačními 
kanály. Nejnovější verze bude vždy uveřejněna na našich internetových stránkách. 

Kontaktujte nás 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky k tomuto prohlášení nebo budete-li chtít aktualizovat své osobní údaje, 
obraťte se na zákaznický servis na adrese czech@lifestyles.net 

 


