ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
na portálu MEDIMA.cz
MEDIMARKET s.r.o.
se sídlem Mikulášské náměstí 628/4, 326 00 Plzeň,
IČ: 25224158,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložka 10296

Jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webového portálu MEDIMA.cz na adrese
http://www.medima.cz/ informujeme o způsobu nakládání s osobními údaji a zásadách,
které vedou k ochraně soukromí.
Pokud máte dotazy související se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktujte nás
na emailové adrese info@medima.cz.

Osobní údaje zpracovávané v rámci naší činnosti
Pokud se zaregistrujete na našem portálu, budete požádáni při vyplňování registrace
o vyplnění některých údajů o Vás osobně, popř. o Vašem pracovišti.
Jedná se zejména o Vaše:
• jméno a příjmení,
• obor lékařské praxe,
• druhu profese,
• typ, název a adresu pracoviště (alternativně bydliště, pokud pracoviště neexistuje),
• telefonní kontakt (pevnou linku a/nebo mobil).
Naše webové stránky nepoužívají cookies.
Naše weby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů
Údaje, které nám poskytujete, využíváme k tomu, abychom Vám mohli zřídit, nakonfigurovat
a technicky zajistit provoz služeb, které jsou předmětem smlouvy (Smlouvy o využívání
služeb MEDIMA.cz), především používání emailové schránky a provoz webových stránek.

Způsob nakládání s Vašimi osobními údaji
Poskytnutí osobních údajů pro účely zajištění Vámi požadovaných služeb je naším smluvním
požadavkem; jejich neposkytnutí může vést k technickým překážkám takové povahy, že
nebude možné Vám Vámi požadované služby poskytnout nebo je provozovat v rozsahu,
který si přejete.
Vaše osobní údaje nepředáváme nikomu dalšímu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností (např. zákon
o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na vymazání;
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování;
• podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese
info@medima.cz.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 20. 5. 2018.

