Mamuri Hungary Kft.
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákony EU o ochraně
dat.
Toto prohlášení obsahuje:
• Jaké osobní informace o vás shromažďujeme
• Kde získáváme tyto informace
• Co děláme s těmito daty
• Jak ukládáme data
• Komu tato data poskytujeme
• Jak zohledňujeme vaše práva na ochranu osobních údajů
• A jak splňujeme pravidla ochrany osobních údajů
Správa dat
Název SELL (v tomto dokument také "my", "náš" nebo "časopis SELL") se týká společnosti
MAMURI HUNGARY KFT. "Správa data" znamená veškeré osobní informace zákazníků
shromážděné prostřednictvím společnosti MAMURI HUNGARY KFT. , která je
registrovanou společností v Maďarsku, s evidenčním číslem 01-09-731561, ústředí 1117
Budapešť, Karinthy Frigyes út 17 III. em / 22.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Veškeré osobní údaje, které jsou pro vaši identifikaci relevantní. Jedná se o vaše jméno,
adresu a další kontaktní údaje. Můžeme o váš sbírat osobní informace, pokud se přihlásíte k
odběru tištěné nebo digitální verze časopisu SELL nebo když nás kontaktujete.
Jde o tato data:
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o používání našeho webu nebo
jakoukoli komunikaci, dopis, e-mail, telefon nebo sociální média, které jste nám poskytli nebo
adresovali.
Proč a jak dlouho budeme používat vaše osobní údaje?
Vaše data mohou být použita pro poskytnutí požadovaných produktů nebo služeb.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány především k plnění smlouvy o předplatném a distribuci
časopisu SELL. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat, protože jste souhlasili s používáním
vašich osobních informací.
Pouze děti ve věku 16 let a vyšším mohou vydat svůj vlastní souhlas. V případě osob
mladších 16 let je vyžadován souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
Vaše data nebudeme uchovávat po dobu delší, než je potřeba pro splnění účelu zpracování.
(délka trvání předplatného a řešení potenciálních stížností a dotazů). Pro určení správné
ochranné doby zohledňujeme výši, povahu a citlivost osobních údajů, účel našeho zpracování
a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými prostředky.
Jakmile už nebudeme potřebovat vaše osobní údaje, bezpečně je odstraníme a zničíme.
Budeme také zvažovat, zda lze snížit množství osobních údajů, které používáme v průběhu
času, a zda můžeme osobní údaje používat anonymně, aniž bychom vás kontaktovali.
Bezpečnost vašich osobních informací
Přísně dodržujeme bezpečnostní postupy pro ukládání, přenos a správu vašich osobních údajů.
Údaje, které poskytnete, jsou bezpečné, protože jsou šifrovány, abychom zajistili jejich
bezpečný přenos přes internet. V závislosti na cílech popsaných v zásadách ochrany osobních

údajů mohou být vaše údaje předány důvěryhodným třetím stranám. Požadujeme od všech
třetích stran, aby přijaly vhodná technická a provozní bezpečnostní opatření k ochraně vašich
osobních údajů v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů.
Sdílení vašich osobních údajů
V souladu s cílem ochrany osobních údajů můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími
stranami, které distribuují časopis SELL.
Cookies a sledování
Tyto stránky používají soubory cookie, které pomohou zlepšit naše služby a poskytnout vám
užitečné funkce. To také zahrnuje cookies našich médií a reklamních partnerů kdykoli
použijete naše stránky. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány na pevný
disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubory cookie umožňují webu
rozpoznat a sledovat prohlížeče uživatelů, aby naše webové stránky nabízely produkty a
služby, které vám nejlépe vyhovují. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá,
ale můžete nastavit prohlížeč tak, aby cookies odmítl a neukládal. Panel nástrojů na většině
prohlížečů najdete pod položkou „Help“, kde se dočtete o tom, jak zabránit prohlížeči v
přijímání nových cookies, co je třeba nastavit tak, aby vás prohlížeč upozornil, když obdržíte
novou cookie, nebo jak vypnout všechny cookies. Pokud změníte tato nastavení, některé
funkce našeho webu nemusí fungovat správně. Cookies jsou používány společností Mamuri
Hungary Kft. Pro více informací o cookies a cookie blokování informace o tom, jak
nainstalovat, naleznete na následujícím webu: http://www.allaboutcookies.org.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě
Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým
účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění,
jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou
potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn
využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon
atd.).
Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého
marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k
tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje
nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné
oprávněné důvody.
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás
můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak
učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud
se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti
zpracování osobních údajů vznesena důvodně.
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat,
abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli
námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k

jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které
jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě
uzavřené smlouvy.
Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit
Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše
společnost. Můžete se na nás obrátit na info@rededitions.hu, nebo info@sellmagazin.hu,
nebo info@rededitions.cz aneb nebo osobně na adrese Mamuri Hungary Kft., 1117 Budapešť,
Karinthy Frigyes út 17 III. em / 22.
Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona,
resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:
posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.
Změny zásad ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Změny zjištění budou
zveřejněny na našich stránkách nebo vám budou zaslány e-mailem.

