
MAGU

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Správce osobních údajů:

MAGU s.r.o., se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, 150 00 Praha, IČ: 07115580 , zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229291

Email: info@magukombucha.cz

Osobní data (údaje) zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a 

Evropské Unie, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje zákazníků jsou dále zpracovávány v souladu s 

oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi 

MAGU, s.r.o,. a spotřebitelem, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem 

přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými zákazníkům. 

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat a shro-

mažďovat

MAGU s.r.o. zpracovává údaje, které spotřebitel zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu 

a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu a dále zpracovává údaje související s platbou.

Cookies a pixels

MAGU, s.r.o. využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookie pomáhají společnosti 

MAGU, s.r.o. zapamatovat si nastavení Spotřebitele proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj 

nákup a přizpůsobí uživatelské rozhraní webu dle nastavení Spotřebitele a jeho osobních prefer-

encí. Pixels soubory užívají spolupracující osoby, které si tyto přímo spravují. Způsob zpracování 

osobních údajů.

Získané osobní údaje jsou společností MAGU, s.r.o. uloženy na interních discích společnosti MAGU, 

s.r.o. a pro práci s nimi společnost MAGU dále používá:

MailChimp společnosti Rocket Science Group LLC:



https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://www.snowflake.net/privacy-policy/ https://www.snowflake.net/wp-content/uploads/

2018/02/Snowflake-Customer-DPA-GDPR-Version.pdf

analytický systém Datasentics, společnosti DataSentics, s.r.o. , Washingtonova 1599/17, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05355541, Městský soudu v Praze, sp. zn. C 262371

- ASANA - online systém pro týmovou práci, data jsou šifrována, ASANA Inc., 1550 Bryant Street, 

San Francisco, California, USA

https://asana.com/terms#privacy-policy

V případě výslovného souhlasu jsou pak osobní údaje dále zpracovávány:

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.-

google.com/privacy.

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://www.facebook.com/-

full_data_use_policy.

https://www.facebook.com/business/gdpr

Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark. https:// site.ad-

form.com/privacy-policy-opt-out/

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000 https://napoveda.sklik.cz/ prav-

idla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana- 

soukromi

za účelem zajištění řádného doručení jsou osobní údaje potřebné k řádnému doručení předávány:

- doručovací společnosti, Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 

135, PSČ 251 01, IČO: 613 29 266 https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_-

soukromi/ochrana_osobnich_udaju

- společnosti Paramos Invest Trade, s.r.o., Praha 1, Růžová 972/1

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní 

údaje spotřebitele poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, 

správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti MAGU, 

s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů s rozsahu 

minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Práva spotřebitele

- Právo na přístup k osobním údajům znamená, že spotřebitel má právo od správce – získat infor-

mace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým 

způsobem jsou zpracovávány. Spotřebitel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu 

opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má 

spotřebitel právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto 

podmínkách.

- Právo na výmaz osobních údajů znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o 

spotřebitelovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a spotřebitel o to požádá. MAGU, 

s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané 

osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem povinností stanovených právními předpisy 

(plnění daňových povinností vůči státu apod.).Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní 

účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu spotřebitele, může spotřebitel tento kdyko-

liv požádat o výmaz osobního údaje z takové databáz
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