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Pravidla rezervací
• Služby lze objednávat osobně, telefonicky nebo
pomocí online rezervací.
• Zákazník má právo běžnou rezervaci kdykoliv zrušit a
to bezplatně.
• Přes rezervační portál má zákazník možnost
rezervovat a zároveň zakoupit zvýhodněné menu (v
sekci „předprodej zvýhodněných menu“). U takto
zakoupených a řádně uhrazených rezervací nelze
měnit datum ani čas rezervace.
• Storno zakoupených „zvýhodněných menu“ musí být
provedeno vždy výlučně písemně, a to emailem
zaslaným na info@theeatery.cz a to nejpozději 48
hodin před termínem rezervace. Provozovatel si
vyhrazuje právo účtovat STORNO POPLATEK 100% ze
zaplacené konečné ceny.
Cena zboží/služeb a platební podmínky
• Cena zboží či služby je uvedena a hradí se v české
měně, tj. české koruně (CZK).
• Cena zboží či služby je uvedena na webovém rozhraní,
včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
Zpracování osobních údajů
• Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou
osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
• Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné

zpracovat za účelem registrace v rezervačním
systému.
• Po rezervaci na produkty bude viditelné jméno a
příjmení pro přihlášené klienty v seznamu
rezervací.
• Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány
po celou dobu trvání účelu zpracování.
• S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný
souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
zasláním na e-mail info@theeatery.cz.
• Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,
osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i
zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681
(provozovatel rezervačního systému RezervujStul).
• Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o
ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Reklamace
Reklamace písemně na e-mailu info@theeatery.cz.
Online platby

