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Zásady ochrany osobních údajů 
 
Společnost Pavel Žůrek - Mline si klade za cíl chránit vaše soukromí. S Vašimi osobními údaji nakládáme v 

souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a 
chráníme je v možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje, když zakoupíte 

naše produkty a využíváte naše služby. 
Vzhledem k povaze našich produktů a služeb můžeme shromažďovat následující osobní údaje: 

 
Základní osobní a identifikační údaje: 

 

akademický titul, jméno a příjmení, adresa bydliště (pokud ji vyžaduje zákonná povinnost), fakturační adresa a 
dodací adresa (pokud ji požadujete zadat), název firmy, IČO, DIČ, telefonní čísla a kontaktní e-mail 

Tyto údaje vznikají při zakoupení výrobků nebo služeb nabízených firmou Pavel Žůrek – Mline. 
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo 

na základě zákona (bez Vašeho souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. 
 

Zpracovávání se souhlasem 

 
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro následující účely, pro které je nezbytný Váš souhlas, a to po dobu a 

způsobem, jak je uvedeno v konkrétním souhlasu. 
Jedná se o tyto účely: 

•  nabízení služeb a produktů, obchodních sdělení včetně technické podpory firmy Pavel Žůrek – Mline  - osobní 

údaje - jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje (telefon a e-mail) jsou zpracovány po dobu platnosti smlouvy, 
resp. do odvolání Vašeho souhlasu. 

 
Jak můžete odvolat svůj souhlas 

 

Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Vždy můžete zvolit, zda 
chcete od společnosti Pavel Žůrek – Mline dostávat propagační e-maily. 

Odhlásit se můžete přímo v zaslané nabídce – odhlášení odběru. Můžete také učinit odvolání souhlasu 
výslovným a srozumitelným projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, kterou u 

nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem do naší firmy. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro 
který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. 

 

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích 
 

Každý má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům 
a informacím. Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, například formou doporučeného 

dopisu, e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, telefonátem do naší firmy. 

 
Vizovice, 14.5.2018   Pavel Žůrek 

 


