
Informace o zpracování osobních údajů – MeWAdia s.r.o. 
 

Vážení zákazníci, 

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá 
účinnosti k 25. květnu 2018, pro naši společnost vyplývá řada povinností týkajících se ochrany osobních 
údajů našich potenciálních i stávajících zákazníků. Na jejich plnění klademe prvořadý důraz, proto Vám 
tímto přinášíme následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. 

1. Jaké údaje zpracováváme? 

MeWAdia s.r.o. (dále též jen „MeWAdia“) zpracovává osobní údaje klienta výhradně pro účely: 

- rozesílání informačních textů o jejím produktovém portfoliu, letáků a nabídek  

- komunikace o navázání obchodní spolupráce, uzavření kupní smlouvy, poskytování servisních a         

  poradenských služeb 

- průzkumu a zajištění Vaší účasti na odborných akcích pořádaných naší společností. 

Jedná se o následující osobní údaje: 

- jméno a příjmení, 

- telefonní a e-mailové spojení, 

- název firmy (fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba), IČ a DIČ, 

- adresa, 

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho osobní údaje klienta zpracováváme? 

Poskytnutí osobních údajů pro účely dalšího zpracování je dobrovolné, osobní údaje zpracováváme na 
základě písemně deklarovaného souhlasu klienta, a to pro účely zajištění jeho informovanosti o nabídce 
zboží a služeb poskytovaných firmou MeWAdia. 

Osobní údaje klienta zpracováváme po dobu účinnosti vzájemně uzavřené kupní a/nebo servisní smlouvy 
nebo jiného obchodního vztahu vyžadující zpracování příslušných osobních údajů. Klient má právo svůj 
souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na adresu MeWAdia s.r.o.  
(Email: mewadia@mewadia.cz ) 

Doba archivace obchodních písemností obsahujících osobní údaje klienta je stanovená platnými právními 
předpisy. 

  



3. Komu osobní údaje klienta zpřístupňujeme, či předáváme? 

Osobní údaje předáváme pouze subjektům zajišťujícím pro MeWAdia s.r.o. služby související s rozesíláním 
obchodních sdělení a financováním pořízení přístrojů a materiálů na základě předchozího souhlasu a v 
prospěch klienta (právní nárok). Žádným dalším subjektům osobní údaje klientů nezpřístupňujeme. 

4. Práva klientů dle platné legislativy 

Je naší povinností Vás informovat, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů má klient: 

- právo na přístup k jeho osobním údajům, zpracovávaným firmou MeWAdia s.r.o., 

- právo na opravu svých nepřesných, nesprávných nebo neúplných osobních údajů v evidenci MeWAdia, 

- právo být zapomenut, tj. požadovat výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

- kromě výše uvedeného má také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 
 
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete 
kdykoli obrátit písemně na adrese:  
MeWAdia s.r.o., Hlinky 64, 603 00 Brno, email: mewadia@mewadia.cz   

 
 
V Brně dne 22.5.2018 


