Ochrana osobních údajů
MATUSCHKA INTERNATIONAL s.r.o.
Zde naleznete informace jakým způsobem zpracováváme osobníme informace získané na webu
http://www.matuschka.cz/. Žádné získáné osobní údaje neposkytujeme třetím stranám a jejich
použivání je vázáno na účel jejich získání. Více informací naleznete v textu na této stránce. Pokud
buteme mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat třeba e-mailem na adresu:
matuschka@cbox.cz
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Všeobecné informace
Provozovatelem webových stránek www.matuschka.cz je MATUSCHKA INTERNATIONAL s.r.o. Naši
kliniku naleznete v hlavním městě na adrese:
MATUSCHKA INTERNATIONAL s.r.o.
Libušská 199/68
142 00 Praha
IČ: 453 16 911
DIČ: CZ45316911

kontakty:
matuschka@cbox.cz
+420 800 101 063
+420 244 471 792

Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb. Vás informujeme, že naše stránky využívají pro
svoji činnost tzv. "cookies". Cookie je informace v internetovém prohlížeči. Umožňuje webu
přihlášování uživatelů a případně další nastavení spojené s fungováním stránek. Bez nich by
například nefungovalo trvalé přihlášení uživatelů atp.

V textu níže je uvedeno jaké typy cookies používáme v rámci našich stránek a jak je využívají naši
partneři (např. společnost Google) pro měření navštěvovanosti.
Cookies zabírají na disku počítače pouze minimální prostor (zpravidla několik bajtů). Cookies
neslouží k získávání citlivých osobních údajů nebo k identifikaci jako konkrétní osoby.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte
nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme
vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.
Druhy cookies
Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači (pouze do
ukončení relace prohlížeče) a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači.
Dočasné cookies používáme pro uchování informací při přechodu z jedné webové stránky na druhou
(pokud je např. uživatel přihlášen - zůstává přihlášen).
Trvalé soubory cookie které mohou Váš počítač například identifikovat nepoužíváme!
K čemu cookies používáme?
K zabezpečení - je v nich uložená informace o trvalém (max. 14 dnů od poslední akce v prohlížeči)
nebo dočasném přihlášení uživatele.

Ke statistickám a měření návštěvovanosti využíváme nástroj Google Analytics
Při každé návštěvě našich stránek si tento software ukládá anonymní cookies. Ty jsou k tomu aby
mohl zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky. Víme tak jaké články si uživatelé čtou, jaké jsou
nejnavštěvovanější atp. Tyto uživatele však neznáme jmenovitě, nevíme kteří to jsou. Více informací
o tomto nástroji naleznete zde.

Ochrana osobních údajů
V rámci e-shopu spracováváme jen základní osobní informace - zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy a doručení zboží.

Zasílání newsletterů
V rámci e-shopu také dochází k zasílání newsletterů neboli odběru novinek e-mailem. K tomu,
žádáme výslovný souhlas, nebo se k odběru můžete sami dobrovolně přihlásit na úvodní stránce
našeho eshopu). Z odběru se také můžete kdykoliv odhlásit. Rozesílání zajištuje pan Radek Černý
(OSVČ), e-mail: info@vyroba-www.cz web. stránky: vyroba-www.cz, kterého můžete v případě dotazů
nebo problémech se zasíláním/odhlášením kontaktovat.
Odběr novinek e-mailem:
Veřejné novinky zveřejněné na webových stránkách lze odebírat e-mailem, k odběru se může
přihlásit kdokoliv a kdykoliv se může opět odhlásit:
Odhlásit z odběru ›

Pro řešení případných dotazů ohledně odhlášení z odběru novinek e-mailem kontaktujte přímo
informační středisko - přímo na tel.: +420 736 766 365, nebo e-mailem: matuschka@cbox.cz,
info@vyroba-www.cz

Zpracování osobních údajů
Kdo všechno bude mít přístup k osobním údajům?
Osobní informace, které evidujeme nespokytujeme třetím stranám ani je nepředáváme do zahraničí.
Nemáme k tomu důvod.
Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
Pokud u vás proběhla změna - máte právo na opravu osobních údajů - v tomto případě nás
kontaktujte přímo na tel.: +420 736 766 365, nebo e-mailem: matuschka@cbox.cz

Upozornění:
Abychom mohli vaší žádosti vyhovět, je nejdříve nutné ověřit vaší identitu. Po tom co nás
kontaktujete s vámi z těchto důvodů domluvíme termín vaší navštěvy u nás.

Odstranění osobních údajů
Pokud chcete informace o osobních údajích nebo pokud chcete vaše osobní informace z naší
evidence vymazat kontaktuje nás přímo na tel.: +420 736 766 365, nebo e-mailem:
matuschka@cbox.cz
Upozornění:
Abychom mohli vaší žádosti vyhovět, je nejdříve nutné ověřit vaší identitu. Po tom co nás
kontaktujete s vámi z těchto důvodů domluvíme termín vaší navštěvy u nás.

Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
V souladu s nařízením GDPR o ochraně osobních údajů máte právo na kopii vašich osobních infomací,
které u vaší osoby evidujeme - tyto informace jsou poprvé poskytnuty zdarma, opakovaní této žádosti
může být spoplatněno!
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