
Úvod 

 
Náš závazek k ochraně a bezpečnosti osobních údajů vůči Vám jako distributorovi: 
Vaše spokojenost s touto internetovou stránkou je pro nás důležitá. Zajištění ochrany a bezpečnosti všech informací, které nám 
poskytnete na této internetové stránce, je důležitou součástí této spokojenosti. Dovolte nám, abychom Vám otevřeně a jasně vysvětlili, 
jak pracujeme s Vašimi osobními informacemi. V následující části si prosím přečtěte naši politiku, která se tímto tématem zabývá. Pokud 
máte jakékoli dotazy ohledně této politiky, obraťte se prosím na nás kdykoliv e-mailem na adresu aloe@flp.cz. 
 
Děkujeme Vám za návštěvu www.foreverliving.com! 
 
Tato politika se týká získaných informací a způsobu, jakým je používáme a chráníme. Všechny uvedené informace se vztahují na 
společnost Forever Living Products International, Inc. (dále jen FLP) a na všechny společně vlastněné přidružené právní subjekty, 
včetně Forever Living Products Czech Republic, spol. s r. o. 

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ 
 
Forever Living.com, L.L.C. (Dále jen 'ForeverLiving.com') využívá špičkový bezpečnostní server. Software tohoto bezpečnostního 
serveru (SSL protokol) kóduje VŠECHNY informace a údaje, které nám poskytujete, včetně Vašeho jména, adresy a čísla kreditní karty, 
a to dříve, než jsou nám tyto informace od Vás odeslané prostřednictvím internetu. To znamená, že žádné poskytnuté informace nejsou 
čitelné během cesty k nám. Po našem přijetí těchto kódovaných informací jsou tyto informace automaticky zabezpečeny proti 
neoprávněnému přístupu. 
 
Ochranu údajů dosahujeme následujícími kroky: 
 
1. Brána Firewall (Ochranná stěna) - Systémy ForeverLiving.com jsou chráněny 24 hodin denně pomocí účinného Firewall-u, který 
zamezí neoprávněnému přístupu. Abyste mohli získat přístup k oprávněným informacím, Váš internetový prohlížeč musí znát správný 
protokol nebo jazyk. 
2. Kódování - Od momentu, kdy informace o osobním údaji opustí Váš počítač, až do doby, kdy informace vstoupí do našich systémů, je 
každý online přístup zakódovaný. Používáme ty nejúčinnější formy kódování, které jsou v současnosti pro prostředí internetu dostupné 
pro komerční použití. Při jakémkoliv přenosu dat, promění náš systém 128bitového kódování Vaši informaci na zakódovanou 
posloupnost s miliardami možných variací, díky čemuž je téměř nemožné, aby ji rozšifrovali nežádoucí návštěvníci. 
3. Ochrana heslem - Váš účet ForeverLiving.com je chráněn osobním heslem. 
4. Časované automatické odhlášení - Systém ForeverLiving.com Vás automaticky odhlásí z naší internetové stránky po 30 minutách 
nečinnosti. Toto snižuje riziko toho, aby někdo jiný získal přístup k Vašim informacím na počítači, který není pod Vaším dozorem. 
5. Přístup zaměstnanců společnosti FLP - Přístup našich zaměstnanců k informacím zákazníků omezujeme pouze na ty, kteří mají 
důvod s těmito informacemi pracovat. 
 
 
I přes naše maximální úsilí neustále podnikat všechna možná bezpečnostní a ochranná opatření v oblasti prevence proti napadením 
viry, různými jinými škodlivými prvky a internetovými 'Hecker-mi', nemůžeme garantovat ani zaručit, že tato internetová stránka nebo 
materiály, které si z ní stáhnete, nebudou obsahovat žádné škodlivé prvky. Neodpovídáme za žádné škody nebo poškození zdraví 
související s výše zmíněnými riziky. 
 
ForeverLiving.com může poskytnout jakékoliv Vaše informace společnostem, které jí poskytují služby, včetně společností, které působí 
mimo území České republiky. ForeverLiving.com neposkytuje Vaše osobní informace žádným externím společnostem nebo prodejcům 
KROM těch, kteří jsou přímo propojeni s podnikáním FLP. Všechny nepřidružené společnosti, které jednají naším jménem a získávají od 
nás osobní údaje, jsou smluvně zavázány k dodržování důvěrnosti informací, které jim poskytneme. 

  

  

NAKUPOVÁNÍ S KREDITNÍ KARTOU 
 
Když si objednáte výrobky na této internetové stránce, musíme znát Vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo Vaší kreditní 
karty, číslo CCV kódu a datum vypršení platnosti kreditní karty. Toto nám umožňuje vyřídit Vaši objednávku a průběžně Vás informovat 
o jejím stavu. Pro Vaši ochranu a bezpečnost jsou i v tomto případě všechny informace zašifrovány dříve, než jsou přeneseny 
internetem. 
 
Neradi používáte V PROSTŘEDÍ INTERNETU vaši kreditní kartu? 

Žádný problém. Zavolejte nám prosím na zákaznický servis na telefonní číslo +420 244 460 012 a my Vám pomůžeme zvolit si jiný, 
optimální způsob Vaší platby. 

  

 
 
 

 

 

 

 
POUŽÍVÁNÍ COOKIES 

Cookie je krátký textový soubor používaný serverem ForeverLiving.com pro Vaši identifikaci. Cookies mají někdy nezaslouženě špatnou 



pověst, protože se používají k identifikaci návštěvníků webové stránky, ale ve skutečnosti jsou bezpečné, protože: (a) nemohou posílat 
počítačové viry na Váš počítač, (b) jiné počítačové servery je nedokážou přečíst a (c) osobní údaje nemohou být získány na jiných 
počítačích. Cookies nám při Vaší opakované návštěvě pomohou zjistit, že jste to Vy a my díky této identifikaci můžeme vyvolat 
informace, které jste nám poskytli o tom, co máte rádi a co chcete na naší stránce dělat. Cookies používáme na personalizaci Vašich 
návštěv našich internetových stránek. Také je používáme k identifikaci maloobchodních návštěvníků přicházejících ze stránek 
distributorů. Cookies jsou prostě jedinečným identifikátorem v komunikaci mezi Vámi a námi, a nikomu jinému je neposkytujeme. 

  

  

 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM 
 
ForeverLiving.com neprodává, neobchoduje ani nepronajímá Vaše informace dalším nezávislým třetím stranám. Jako distributor 
souhlasíte s tím, abychom poskytli Vaše kontaktní údaje všem Vašim sponzorům / sponzorovi horní linie. 
 
Existují i jiné situace, kdy můžeme poskytnout informace o zákazníkovi, které máme, třetím stranám, a to na základě zákonných 
povinností. Třetími stranami mohou být vládní subjekty, soudy nebo jiné instituce (v reakci na předvolání k soudu nebo jiný právní 
postup), jakož i takové subjekty, kterým poskytneme informace na základě Vaší žádosti. 
 
Můžeme poskytnout informace, které sbíráme, nepřidruženým třetím stranám, které jednají naším jménem, včetně společností, které pro 
nás provádějí podpůrné služby, jako například zpracování dat, konzultantům technických systémů a programátorům nebo společnostem, 
které poskytují služby a produkty našim distributorům. 

  

 
 
 

 

 
INTERNETOVÉ ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
 
ForeverLiving.com obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky poskytují našim zákazníkům 
dodatečné informace, které mohou zlepšit Váš dojem z nakupování na ForeverLiving.com. Všechny tyto internetové stránky jsou 
vlastněny a provozovány nezávisle na ForeverLiving.com. Každá má vlastní politiku ochrany a shromažďování údajů. ForeverLiving.com 
neodpovídá ani neručí za nezávislé jednání nebo politiku těchto samostatných internetových stránek a neodpovídá ani za obsah a 
postupy takových internetových stránek. 

 
 
 

 

  

 DEFINICE VÝRAZŮ „DISTRIBUTOR“ A „MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK“ 

 
Prohlédněte si, prosím, aktuální politiku společnosti na této internetové 
adrese: https://gallery.foreverliving.com/gallery/CZE/download/tiskoviny/Politika_2012_cz.pdf nebo se obraťte na svého regionálního 
ředitele prodeje nebo oblastního manažera prodeje, resp. kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle +420 244 466 012. 
 
 

 

  

  

  

  

 
VÁŠ SOUHLAS 

 
Používáním naší internetové stránky poskytujete svůj souhlas se sběrem a využitím údajů, které 
poskytnete na ForeverLiving.com. Pokud se rozhodneme změnit naši politiku ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této 



stránce, abyste vždy byli informováni o tom, jaké informace sbíráme a jak je využíváme. Také opakovaně potvrzujete svůj 
závazek dodržovat politiku společnosti (https://gallery.foreverliving.com/gallery/CZE/download/tiskoviny/Politika_2012_cz.pdf) 
uvedené na této stránce v části určené výlučně pro distributory. 
 
 

 

  

  

  

  

OMEZENÍ RUČENÍ 
 
Nepřebíráme žádné záruky, vyjádřené přímo nebo nepřímo, včetně těch, které jsou bez omezení a včetně záruk z hlediska 
prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, kompatibility, bezpečnosti, správnosti, užitečnosti nebo neporušení ve smyslu této internetové 
stránky nebo informací, resp. výrobků zakoupených prostřednictvím této internetové stránky. Přebíráte plnou odpovědnost 
za riziko a ztrátu, včetně ztráty dat, vyplývající z využívání této stránky. I když chceme podniknout všechny možné kroky v rámci 
prevence proti virům nebo jinému škodlivému materiálu, neručíme za to, že tato internetová stránka neobsahuje žádné viry nebo 
jiné potenciálně škodlivé součásti. Neručíme za to, že tato internetová stránka bude funkční bez přerušení a bez chyby, a že se 
nevyskytnou žádná prodlení, výpadky, přerušení nebo nepřesnosti z hlediska obsahu nebo jiných materiálů nebo zboží, dostupných 
na této stránce. 
 
 

 

  

  

  

VYLOUČENÍ 
 
Souhlasíte s tím, že ForeverLiving.com, L.L.C. (včetně zástupců, ředitelů, zaměstnanců nebo přidružených subjektů) nebude 
volán k odpovědnosti v případě: jakýchkoli nároků, škod nebo nákladů, ať již přímých či nepřímých, souvisejících nebo 
speciálních vyplynuvších v souvislosti s využitím nebo nemožností využít tuto internetovou stránku nebo jakéhokoliv 
internetového propojení internetové stránky nebo informací či zboží zakoupených prostřednictvím této stránky, včetně ušlých 
zisků, přerušení podnikání, ztráty programů nebo jiných dat. 
 
Kromě toho souhlasíte, že nemůžeme být voláni k odpovědnosti za chování jiných členů spojených s touto stránkou, včetně 
činností souvisejících s informačními oznámeními nebo online internetovou diskusí, resp. jinými službami, které mohou být nabízeny v 
budoucnosti. Tímto se vzdáváte jakýchkoli nároků, ať už na základě smlouvy, možného deliktu nebo jiných důvodů, a to i v případě, že 
jsme byli upozorněni na možnost takových škod. Některé právní řády neumožňují omezení záruky nebo vynětí přímé odpovědnosti, a 
proto ne všechna výše zmíněná omezení se musejí týkat i Vás. 
 
 

 

  

  

 
ODŠKODNĚNÍ 
 
Souhlasíte s tím, že odškodníte Forever Living.com, LLC (včetně zástupců, ředitelů, zaměstnanců nebo přidružených 
subjektů) v případě jakýchkoli nároků a výdajů, včetně právnických poplatků vyplývajících z jakéhokoli využití této internetové stránky. 
Toto vysloveně bez omezení zahrnuje odpovědnost vyplývající z Vašeho případného porušení nebo omezení práv druhých osob, včetně 
práv duševního vlastnictví nebo hanlivých nebo nezákonných vyjádření. 
 
 

 

  

  



 
ODDĚLITELNOST 
 
Pokud se jakákoliv část této smlouvy bude považovat za neplatnou nebo nevykonatelnou, tato část bude posuzována tak, aby byla v 
souladu s příslušným zákonem ČR odrážejícím co nejvíce původních pohnutek zúčastněných stran, a bude platit, že ostatní části této 
smlouvy zůstanou plně v platnosti a účinnosti. 

  

  

 
 
ŘEKNĚTE NÁM, CO SI MYSLÍTE 

ForeverLiving.com vítá každou Vaši zpětnou vazbu a Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů. Své e-mailové zprávy nám prosím 
zašlete na adresu: aloe@flp.cz nebo nás kontaktujte na následující adrese: 
 
FOREVER LIVING PRODUCTS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.. 

Vlnitá 77/33 

147 00 

Česká republika 

 


