
Ochrana osobních údajů

 Společnost REBELLION s.r.o. reaguje na důvěrné osobní údaje a působnost zákona o 

ochraně osobních údajů dle ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb.

 Společnost REBELLION s.r.o. získává osobní údaje osob prostřednictvím elektronických 

formulářů webových stránek www.rebellion.cz   . Jejich vyplněním a odesláním dáváte 

společnosti REBELLION s.r.o. souhlas k jejich zpracování. Osoby poskytující důvěrné 

informace berou na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním mohou kdykoliv odvolat (písemně 

i elektronicky) a společnost REBELLION s.r.o. příslušné údaje obratem  zlikviduje.

 Společnost REBELLION s.r.o., jako provozovatel stránek www.rebellion.cz, tímto prohlašuje a 

informuje subjekty poskytující jí důvěrné informace, že veškeré údaje získané výše uvedeným 

způsobem považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro svou vlastní potřebu, a to ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou 

poskytnuty žádné třetí osobě nebo společnosti. Toto prohlášení je platné od 1.1.2018 do 

odvolání.

Podmínky použití

 Provozovatelem webových stránek www.rebellion.cz je společnost REBELLION s.r.o., 

Nádražní stezka 266/14, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 26357330, která je v souladu se zák. č. 

121/2000 Sb. autorský zákon, oprávněna vykonávat autorská práva.

 Přístup na webové stránky www.rebellion.cz a jejich užití je pro každého uživatele volné a 

bezplatné. Uživatelem webových stránek je jakákoliv osoba v síti Internet.

 Přístup do administrační části webu je povolen pouze oprávněným uživatelům. Ostatním 

uživatelům je přístup do administrace zakázán.

 Jakékoliv užití části nebo celku webových stránek www.rebellion.cz, zejména kopírování a 

šíření jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, je bez předchozího souhlasu provozovatele 

zakázáno.

 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou 

vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek www.rebellion.cz a taktéž nenese žádnou 

odpovědnost za obsah webových stránek patřících jiným subjektům, které lze z webových 

stránek www.rebellion.cz navštívit prostřednictvím odkazů.
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 Dojde-li mezi realitní kanceláří REBELLION  s.r.o. a klientem ke sporu, má klient - spotřebitel 
právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k 
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce.
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