
INFORMACE PRO SUBJEKT ÚDAJŮ  

MINIT CZECH, spol. s r. o., jako správce poskytuje tímto subjektu údajů před zpracováním jeho osobních 

údajů a) identifikační údaje a kontaktní údaje správce: MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o., IČO: 17 053 897, 

sídlo: Múzejná 208/1, 929 01 Dunajská Streda, případně telefon nebo e-mail, jakož i kontaktní údaje 

odpovědné osoby, je-li určena; b) účel zpracování osobních údajů, k němuž jsou osobní údaje určeny: 

podnikání, obchodní politika, marketing a propagační aktivity správce a vzájemná obchodní spolupráce a 

komunikace správce a subjektu údajů; c) právní základ pro zpracování osobních údajů, kterým je souhlas 

subjektu údajů; d) informace o tom, že důvodem zpracování osobních údajů není skutečnost, že 

zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany; e) 

identifikaci příjemce nebo kategorii příjemce, pokud existuje; kategorie příjemce: zprostředkovatel, jiná 

fyzická osoba, která na základě pověření správce nebo zprostředkovatele zpracovává osobní údaje – bez 

ohledu na to, zda je třetí stranou; f) informace o tom, že správce nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí 

země nebo mezinárodní organizace; g) informace o době uchovávání osobních údajů; není-li to možné, 

informace o kritériích jejího určení; kritérium určení doby uchovávání: do ukončení vzájemné spolupráce 

subjektu údajů a správce, případně do ukončení jednání o uzavření smlouvy o spolupráci subjektu údajů 

a správce, aniž by došlo k uzavření takové smlouvy; osobní údaje však mohou být uchovávány i déle, 

mají-li být zpracovávány výlučně pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účel historického výzkumu 

nebo pro statistický účel na základě zvláštních předpisů a jsou-li dodrženy přiměřené záruky ochrany 

práv subjektu údajů podle zvláštních předpisů o ochraně osobních údajů; h) informace o právu 

požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, o právu na opravu 

osobních údajů, o právu na vymazání osobních údajů nebo o právu na omezení zpracování osobních 

údajů, o právu namítat zpracování osobních údajů jakož i o právu na přenosnost osobních údajů; i) 

informace o právu kdykoli svůj souhlas odvolat; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování 

osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; j) informaci o právu podat návrh na 

zahájení řízení o ochraně osobních údajů; k) informace o tom, že poskytování osobních údajů není 

zákonným požadavkem ani smluvním požadavkem ani požadavkem, který je potřebný k uzavření 

smlouvy, a o tom, že subjekt údajů není povinen poskytnout osobní údaje, jakož i o neexistenci následků 

neposkytnutí osobních údajů; l) informace o neexistenci automatizovaného individuálního rozhodování 

včetně profilování.  

SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Jako subjekt údajů podle zvláštních předpisů o ochraně osobních údajů označením tohoto souhlasu jako 

svým jednoznačným potvrzujícím úkonem vyjadřuji svůj výslovný souhlas (jako vážný a svobodně daný, 

konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle) se zpracováním svých osobních údajů (v rozsahu 

jméno, příjmení, případně obchodní jméno, město nebo obec bydliště, místa podnikání a/nebo sídla, 

telefonní číslo, e-mailová adresa) za účelem zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje 

určeny: podnikání, obchodní politika, marketing a propagační aktivity správce a vzájemná obchodní 

spolupráce a komunikace správce a subjektu údajů.  

ZVLÁŠTNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

MINIT Slovakia jako správce subjektu údajů před zpracováním jeho osobních údajů výslovně upozorňuje, 

že má podle zvláštních předpisů o ochraně osobních údajů a v rozsahu a způsobem podle zvláštních 

předpisů o ochraně osobních údajů a) právo namítat zpracování jeho osobních údajů z důvodu týkajícího 

se jeho konkrétní situace vykonávané podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) zákona č. 18/2018 Sb., o 



ochraně osobních údajů, nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) všeobecného nařízení o ochraně údajů, 

včetně profilování založeného na těchto ustanoveních; správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, 

pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů, které převažují nad právy 

nebo zájmy subjektu údajů, nebo důvody pro uplatnění právního nároku, jakož i b) právo namítat 

zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v 

rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; jestliže subjekt údajů namítá zpracování osobních 

údajů za účelem přímého marketingu, správce nesmí dále osobní údaje za účelem přímého marketingu 

zpracovávat. Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vašem zařízení soubory, takzvané 

cookies.  

CO JSOU COOKIES?  

Cookies jsou malé datové soubory, díky nimž si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony 

a nastavení, které jste na nich provedli, proto tyto údaje nemusíte zadávat znovu. Cookies nepředstavují 

nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít na zjištění totožnosti 

návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.  

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?  

Používáme cookies například pro zachování přepnutí z mobilních zařízení do PC verze webu, pro 

zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informací o zvoleném jazyce 

a podobně. Podrobnější informace získáte přímo od správce webu. Dále používáme cookies třetích stran 

(např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tato cookies mohou být použita pro reklamní účely 

formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností a podobně. Tato cookies jsou řízena 

třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.  

SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES  

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, není-li prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto 

webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo 

zablokovat v nastaveních vašeho webového prohlížeče. Informace o nastaveních konkrétního prohlížeče 

najdete na následujících adresách:  Google Chrome  Firefox  Microsoft Internet Explorer  Safari  

Opera 

 


