
Ochrana osobních údajů 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. 

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, 

které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).  

Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je M.A.T.A. Czech s.r.o. se sídlem Radlická 2485/103 IČ: 27373916 

Jako správce osobních údajů prohlašujeme, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně 

důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení 

o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). 

Vzhledem k tomu, že povaha našeho podnikání nevyžaduje uzavírat smlouvy s fyzickými osobami včetně jejich 

osobních údajů nepotřebujeme ani souhlas ke zpracování těchto osobních údajů. 

 

Kontaktní údaje 
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování objednávky obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 

251556893 nebo na e-mail: info@mataczech.cz 

  

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů: 

Prodej zboží za účelem plnění z objednávky. 

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa nezbytně potřebujeme k plnění 

objednávky, tj. doručení e-mailů informujících o stavu vaší objednávky a dodání Vámi objednaného zboží. 

  

Vedení účetnictví 
Jste-li naším zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli 

zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

  

Zasílání newsletterů a odhlášení 
Pro informování našich zákazníků formou newsletteru, nebo e-mailového sdělení od Vás potřebujeme znát e-

mailovou adresu a současně s tímto kontaktem se u nás ukládá i IP adresa, z které byl odeslán registrační 

formulář a souhlas ke zpracování.  

Tyto údaje využíváme, abychom Vás e-mailem informovali o připravovaných událostech, novinkách a propagaci 

dalších informací.  

Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

  

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány? 
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu: 

Správa uživatelských účtů ke službám (odběr novinek/newsletteru) - do doby odhlášení z odběru. 

  

Cookies 
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze 

které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových 

stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě 

lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies 

můžete na svém počítači kdykoli zakázat. 

  

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 
Všechny námi uchovávané osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, 

které odpovídají stupni technického rozvoje.  

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují 

zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

  

Předání osobních údajů třetím osobám 
Žádné z uvedených údajů neposkytujeme třetím stranám. 
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Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, 

prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:  info@mataczech.cz 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 7 pracovních dní, jaké vaše osobní 

údaje zpracováváme a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a 

změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, 

domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl 

námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel 

zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití 

práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme 

alespoň 20 dní. 

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete 

přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému 

všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 pracovních dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po 

lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány 

jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli 

obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření 

informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

  

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018. 
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