
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 WEB http://www.nsondy.cz 

Společnost MEDIANUM s.r.o. , provozovatel e-shopu http://
www.nsondy.cz pokládá ochranu vašich údajů za velmi důležitou. 
Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s českými 
právními předpisy (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), i 
platnou evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady Evropské Unie 2016/679). 

Identifikační údaje správce 

Správce osobních údajů ve smyslu české a evropské legislativy je 
společnost: 

MEDIANUM s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, IČO: 25882384, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, 
zapsaná pod spisovou značkou C 200196 

V případě potřeby bližších informací týkajících se ochrany vašich 
osobních údajů nám můžete napsat na tento e-mail : 

info@nsondy.cz 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že 
tento akt je nezbytný pro naplnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo 
pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Evropské 
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“). 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas udělený 
tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 
parlamentu a Evropské Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a také o zrušení nařízení. 



Doba uložení osobních údajů, účely, právní tituly 

Bez zpracování vašich osobních údajů bohužel nejsme schopni objednávku 
vyřídit. Pokud si tedy na e-shopu http://www.nsondy.cz zboží 
objednáte ,zpracujeme vaše údaje za účelem vybavení vaší objednávky 
( provedení platby, zaslání zboží, fakturace, či reklamace), a to na základě 
plnění smlouvy (právního titulu). 

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, 
telefonní číslo, e-mail, dodací a fakturační adresa,. Takto získané osobní 
údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanete-li se zákazníkem e-shopu http://www.nsondy.cz , tzn. uzavřel-li 
jste registraci, zpracováváme vaše osobní údaje 
k marketingovým potřebám společnosti MEDIANUM s.r.o., zejména za 
účelem nabídky zboží z portfolia http://www.nsondy.cz , a to na základě 
právního titulu oprávněného zájmem správce. 

Doba uložení osobních údajů 

Po dobu trvání obchodní spolupráce (nejdéle 3 roky od jejího ukončen) 
nebo do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
zpracováváme následující údaje: 

jméno a příjmení, e-mailovou adresu, údaje o nákupních zvyklostech. 
Zpracování údajů můžete kdykoli zrušit v rámci obchodního sdělení nebo 
žádostí na email správce .V takovém případě vaše osobní údaje dále 
nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich 
požadavků. 

Další příjemci osobních údajů 

Osobní údaje získané od vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu 
společnosti a neposkytujeme je třetím stranám bez vašeho souhlasu. 

Výjimku představují společnosti, které pro nás zajišťují podporu obchodu 
jako je doprava, vývoj webu, platební styk.Těmto organizacím vaše osobní 
údaje poskytnout můžeme v rozsahu, nutném pro vyřízení objednávky, 
funkčnost, či vylepšení nákupního systému. 



V případě vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro 
soudní řízení, mohou být údaje předány příslušným státním orgánům . 

Jedná se zejména o tyto činnosti: 

- zaplacení objednávky online (platební karta, bankovní převod) - zde 
poskytujeme osobní údaje poskytovateli pro zpracování plateb, 

- doručení zboží smluvními dopravci - zde předáváme vaše osobní údaje 
dopravci pro zajištění dovozu na vámi určenou adresu 

• (doplnit vybrané dopravce, vč. zápisu v OR) 

Dalšími příjemci vašich osobních údajů jsou organizace, které pro nás 
zajišťují marketingové služby a personalizovanou reklamu : 

(doplnit dle skutečnosti) 

• Facebook, (Facebook.com), Facebook Ireland Limited, 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, No. 
IE9692928F  

• Google, Google Analytics, Google Adwords, Google Adform 
(Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 
150 00, IČO: 27604977  

• Heureka.cz, (Heureka Shopping s.r.o.), Karolinská 650/1 186 00, 
Praha 8 – Karlín. Česká republika, IČ: 02387727  
Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni, ke zpracování vašich 
osobních údajů v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a 
platnými zákony.  

Práva zákazníka z hlediska ochrany osobních údajů 

Máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, jejich 
korekci i odstranění. Můžete omezit zpracování těchto údajů, můžete 
vznést námitku proti jejich zpracování i na přenositelnost vašich osobních 
údajů . 



V případě zasílání obchodních sdělení a výkonu dalších marketingových 
aktivit správcem, máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním 
vašich osobních údajů udělený správci. Zákonnost zpracování vašich 
osobních údajů před odvoláním souhlasu, tímto však není dotčena . 

Jste-li přesvědčeni, že s vašimi daty není zacházeno přiměřeně, či zákonně, 
máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Statistická data 

O vaší aktivitě při využití našich webových stránek, shromažďujeme 
statistické údaje , jejichž cílem je zlepšení našich služeb. 

Používání cookies 

Jako zákazník souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na váš počítač. V 
případě, že je možné obchodní operace na webové stránce provádět, aniž 
by docházelo k ukládání cookies na váš počítač, můžete tento souhlas 
kdykoliv odvolat. To se týká zejména samotného nákupu a závazků obou 
stran plynoucích z kupní smlouvy. 

Google Analytics 

Služba společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) analyzuje náš e-shop. 
Informace takto vygenerované jsou automaticky přenášeny a ukládány na 
servery Google, Společnost Google tyto informace využívá k analýze 
uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám poté poskytuje. 

S-klik, Ad words 

Tyto služby jsou marketingové systémy, které nám umožňují lépe 
obchodně komunikovat se stávajícími, či potenciálními zákazníky. 
Poskytují je společnosti Google nebo Seznam, které využívají cookies.

V Olomouci dne 13.dubna 2021                                  zpracoval : R.Paseka 


