
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
 
Ochrana vašeho soukromí a vašich údajů je pro nás důležitá. Níže naleznete informace o tom, jaké 
údaje při vaší návštěvě na našich stránkách naplastova-pumpa.cz shromažďujeme, k čemu je 
používáme a jak je chráníme. 
 
1. Identifikační a kontaktní údaje správce údajů: 
 
MEDISTA spol.s r.o., společnost se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, IČO: 601 99 865, 
spisová značka: C 25026 vedená u Městského soudu v Praze 
 
kontaktní osoba: Iveta Furstová 
telefon: +420 604 767 722 
e-mail: iveta.furstova@medista.cz  
 
2. Jaké údaje zpracováváme: 
 
 vaše údaje, které nám poskytnete vyplněním některého z formulářů na stránkách naplastova-

pumpa.cz, zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-
mail, telefon), údaje o zdravotním stavu a léčbě, fotografie, videa, 

 cookies (viz. níže) 
 

3. Jaké jsou naše zásady zpracování osobních údajů: 
 
Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami zpracovávání a ochrany osobních údajů 
podle příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), a zákonem 
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, včetně článku 5 Nařízení, tj. 
zejména: 

 osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a 
transparentním způsobem ("zákonnost, korektnost a transparentnost"), 

 osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely 
a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný ("účelové 
omezení"), 

 jsou zpracovávány pouze osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný 
rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány ("minimalizace údajů"), 

 zpracovávané osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; jsou přijata 
opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se 
zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny ("přesnost"), 

 osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, 
než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány ("omezení uložení"), 

 osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních 
údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením ("integrita a důvěrnost"). 

 
4. Na základě jakého právního základu údaje zpracováváme: 
 
 souhlas subjektu údajů se zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů; 
 provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, 
 plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
 plnění našich právních povinností, 
 naše oprávněné zájmy. 
 
5. K jakým účelům údaje zpracováváme: 
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 jednání o uzavření smlouvy a související úkony a komunikace, 
 plnění povinností ze smluv se zákazníky, 
 plnění našich zákonných povinností, zejména vedení účetnictví a daňové agendy a evidence, 
 oprávněný zájem naší společnosti, zejména vedení databáze zákazníků a potenciálních 

zákazníků a ochrana našich práv. 
 
6. Jak dlouho údaje uchováváme: 
 
Údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům. 
 
Osobní údaje uchováváme konkrétně: 
 
 údaje poskytnuté prostřednictvím některého z formulářů na stránkách naplastova-pumpa.cz 

zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů: 3 roky od poskytnutí; pokud subjekt svůj 
souhlas se zpracováním odvolá, vymažeme nebo zničíme uvedené osobní údaje nejpozději do 
sedmi (7) dní ode dne odvolání souhlasu, 

 údaje poskytnuté prostřednictvím některého z formulářů na stránkách naplastova-pumpa.cz 
zpracovávané na základě jiného právního důvodu: po dobu trvání jednání a komunikace ohledně 
uzavření smlouvy a 3 roky od jeho ukončení / po dobu trvání smluvního vztahu a 3 roky od jeho 
ukončení, 

 po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. 
 
7. Komu údaje předáváme: 
 
Údaje nepředáváme třetím osobám. 
 
Zpracováním údajů k výše uvedeným účelům můžeme pověřit třetí osoby (zpracovatele), a to zejména 
své odborné poradce a dodavatele. 
 
8. Cookies: 
 
Jako cookies, resp. cookie, se v protokolu HTTP označuje textový soubor – malé množství dat, která 
servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači/mobilním telefonu či jiném zařízení uživatele. Při 
každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies nejsou přímo vázány 
na vaše jméno ani e-mailovou adresu. 
 
Cookies používáme na základ vašeho souhlasu uděleného kliknutím na tlačítko "povolit" při návštěvě 
našich internetových stránek, a to k zajištění funkčnosti internetových schránek, poskytování našich 
služeb. 
 
Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat, najdete 
v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče. 
 
9. Jaká máte práva: 
 
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména tato práva: 
 
 právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat – odvolání souhlasu 

je možné osobně u nás, písemně na naši adresu sídla nebo zasláním e-mailu na naši kontaktní 
e-mailovou adresu, 

 právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, 
 právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, 
 právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, 
 právo vznést námitku proti zpracování, 
 právo na přenositelnost údajů, 
 právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, 
 právo na podrobnější informace na základě žádosti. 
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