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1. Ochrana osobních údajů
BRAIN
computers
s.r.o.
se
zavazuje
respektovat
a
ochraňovat
Vaše
soukromí.
BRAIN computers s.r.o. se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zabezpečení osobních údajů
BRAIN computers s.r.o.je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme
množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní
údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání
výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro
zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností.
BRAIN computers s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu
jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme
sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.
Kde jsou vyžadovány osobní údaje
BRAIN computers s.r.o.. na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách,
které nabízí, ale i informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti,
nabídky možnosti zaměstnání , atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po
návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního
systému (shopu), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V
tomto případě je po návštěvnících při vstupu do shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na
základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Data jsou shromažďována na dobu
nejméně 3 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazaní svých dat z naší
databáze. Poskytnuí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá
data smazat, pošlete prosím email na obchod@brain.cz . Smazáním dat se zruší Váš uživatelský
účet a Vaše registrace.
Údaje, které shromažďujeme
BRAIN computers s.r.o. provozuje stránky na kterých můžete objednávat produkty, zadávat
požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na
těchto stránkách jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení,
emailová adresa a obchodní transakce.
Přístup k osobním údajům
BRAIN computers s.r.o. pro vás připravil možnost vaše osobní údaje kdykoliv kontrolovat a
aktualizovat v záložce uživatelský profil. Prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám již
poskytli. Sdělit nám, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách.
Poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané
materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.
Proč tyto údaje shromažďujeme
BRAIN computers s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše uložené osobní údaje pouze s vaším
vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb.
Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje

zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací,
které žádáte nebo odpovědí na vaše stížnosti či dotazy.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
BRAIN computers s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do
databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se
rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši
osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

2. Autorské odměny
Vážení zákazníci, dne 10. listopadu 2006 začala platit vyhláška ministerstva kultury č. 488/2006
Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů
záznamů a výše paušálních odměn.
Tedy, od onoho data je zákonná povinnost platit autorský poplatek ze všech zařízení, které mají
cokoliv společného se záznamem dat či jejich kopírováním.
Tyto poplatky za autorská práva nám fakturují zprostředkovaně distributoři, kteří je přímo odvádí
společnosti OSA. My jsme nuceni tyto poplatky přefakturovávat konečným zákazníkům. V současné
době pracujeme na implementaci zobrazování těchto poplatků u zboží na našem webu.
Přesné znění vyhlášky a ceník autorských odměn naleznete: zde (pdf 92,0 kB).
Dne 1.1.2009 nabyla účinnost vyhláška č. 408/2008 Sb., která nově upravuje původní vyhlášku
488/2006 Sb. S touto změnou dochází ke změně účtování některých autorských poplatků i k
upřesnění jednotlivých zařízení z nichž se autorský poplatek platí. Ke stažení: zde (pdf 680 kB).

3. Zákon o elektroodpadu - REMA
Vážení zákazníci, dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela
transponuje do českého právního řádu direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro
výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení.
Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména
tyto povinnosti:

1.
2.

informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci
historických elektrozařízení (tzv. viditelný poplatek) a tuto skutečnost uvádět na cenovce
výrobku nebo na dokladu vydávaném při prodeji nových výrobků(paragonu).
umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek
obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky, v místě prodeje tak, aby mohla být
zajištěna jeho řádná ekologická likvidace

Z tohoto důvodu jsou pro jednotlivé typy nově prodávaných zařízení na trhu spotřební elektroniky,
kancelářské a výpočetní techniky, na něž se tato vyhláška vztahuje, uvedeny výše příspěvků dle
sazebníku za likvidaci historických elektrozařízení. Ceník na stránkách Renaystému: zde.
Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

1.
2.
3.

1. ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru REMA System, nebo ve
sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště
2. v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus)
3. v jiném místě zpětného odběru.

Svoz z těchto míst je následně zajištěn smluvními partnery REMA System.
Zákazník má povinnost likvidovat a recyklovat elektroodpad.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, případně do
provozovny společnosti Brain computers s r.o. kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých
zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Právní předpisy:
Směrnice Evropské unie
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (anglicky/česky)
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
úplné znění zákona
část o elektrozařízeních
Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.:
Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem
www.remasystem.cz

