Zásady společnosti M+D MARKET s.r.o. pro
nakládání a ochranu osobních údajů klientů
S osobními údaji je nakládáno výhradně v souladu s platnou legislativou. Ochrana osobních údajů a soukromí klienta
je naší prvořadou povinností.
Představujeme Vám zásady, kterými se ve zpracování Vašich osobních údajů řídíme a které zajišťují jejich bezpečnost
a důvěrnost.
Tyto zásady Vás informují o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme,
k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžeme získat informace o Vašich osobních údajích,
které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého našeho klienta.

Jaké osobní údaje klienta společnost M+D MARKET s.r.o. shromažďuje a zpracovává?
Osobní údaje, které může společnost M+D MARKET s.r.o. zpracovávat i bez souhlasu klienta:
-

-

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno,
příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu
totožnosti – OP, pas nebo jiný obdobný dokument, podpis, u klienta podnikatele – fyzické osoby též daňové
identifikační číslo a IČ, bankovní spojení)
Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem – klientem uvedená kontaktní adresa, číslo
telefonu, faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace
Údaje o bonitě klienta – údaje o platbách a platební morálce
Údaje o využití služeb – údaje o odebíraném zboží, informace o nákupních preferencích, transakční údaje,
apod.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi společností M+D MARKET s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních údajů
zcela dobrovolné. Společnost M+D MARKET s.r.o. ale nemůže realizovat některé dodávky či služby, pokud jí nejsou
poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů společnost M+D MARKET s.r.o. osobní údaje získává?
-

-

přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při její následné realizaci;
z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr
nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které
o sobě klient sám zveřejní);
od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. §260, §260g zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád);
případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských
testování).

K jakým účelům společnost M+D MARKET s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
Bez souhlasu klienta (viz. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):
-

pro účely relevantních potřeb a nabídnutí a poskytování vhodných obchodních nabídek a benefitních
zákaznických programů společnosti M+D MARKET s.r.o. a jejich obchodních partnerů, pro zajištění všech
dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových obchodních aktivit a služeb.

