
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti M & V, spol. s r.o. 
(aktualizováno 24.05.2018) 
 

1. Úvod 
Společnost M & V, spol. s r.o. si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů 

návštěvníků jejích webových stránek, a proto dochází ke zpracování osobních údajů v souladu 

s nařízením (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). 

Toto prohlášení slouží k informování návštěvníků webových stránek o způsobu shromažďování, 

zpracovávání a ochrany jejich osobních údajů. Dále informuje o všech možnostech a právech, které 

návštěvníci mají. 

2. Účel zpracování osobních údajů 
Prostřednictvím webových stránek může společnost M & V, spol. s r.o. získat a následně 

zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného 

zájmu společnosti a jsou použity za účelem komunikace se stávajícími zákazníky (právnické osoby) 

pomocí kontaktního formuláře, umožnění registrace návštěvníkům, přihlášení a následného 

nákupu zboží a také za účelem monitorování návštěvnosti webových stránek a sledování aktivit 

uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu. 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní behaviorální 

analýza uživatelů či automatizované rozhodování. 

 

3. Nástroje třetích stran 

Webové stránky využívají službu Google Analytics za účelem monitorování návštěvnosti webových 

stránek a zkvalitňování jejich obsahu. Veškeré informace ohledně služby Google Analytics můžete 

získat zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

4. Používání cookies 

Společnost M & V, spol. s r.o. využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé 

textové soubory, které webové stránky ukládají do webového prohlížeče. Pomocí cookies nelze 

spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. 

Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. 

Typickým využitím cookies je nastavení jazyka webových stránek, přihlášení do e-shopu, přidávání 

položek do nákupního košíku a další. 

Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí 

nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů 

na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém 

prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového 

prohlížeče. 

Webové stránky M & V, spol. s r.o. používají následující cookies, které jsou nezbytné k jejich plné 

funkčnosti ve Vašem prohlížeči. V případě, že provedete změnu nastavení, může dojít 

k znepřístupnění některých funkcí jako například: 



Monitoring návštěvnosti webových stránek 

Využívá externí služby společnosti Google s názvem Google Analytics. Jejím účelem je 

monitorování návštěvnosti webových stránek, které napomáhá ke zkvalitňování jejich obsahu. 

Detailnější informace ohledně služby Google Analytics můžete získat zde: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

Tato funkce využívá následující cookies: 

    Expirace: Účel: 

 _ga   2 roky  rozlišení uživatelů 

 _gid  24 hodin rozlišení uživatelů 

 _gat  1 minuta snížení frekvence požadavků 

Jejich zákazem nedojde k přerušení základní funkčnosti stránek. Ze strany uživatele nedochází 

k žádné změně, bude pouze znemožněna funkce monitoringu jeho pohybu na webových stránkách 

a možnost přizpůsobit webové stránky jeho potřebám. 

Provoz objednávkového systému (e-shopu) 

Tato funkce využívá následující cookies:  

     Expirace: Účel: 

 MAV   relace  zajištění funkčnosti systému objednávek 

Jejich zákazem dojde k narušení základní funkčnosti stránek. 

 

5. Sociální sítě 

Webové stránky nejsou propojeny na jakékoliv sociální sítě a nesdílí s nimi žádný obsah. 

6. Ochrana soukromí dětí 
Webové stránky vědomě nezpracovávají osobní údaje dětí, ani se na tomto zpracovávání nijak 

nepodílí. Obsah ani forma webových stránek není určena pro děti a ani žádná z funkcí stránek není 

uzpůsobena ke sběru jejich osobních údajů. 

 

7. Zabezpečení osobních údajů 

Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto všechny informace o Vaší registraci, přihlášení, 

či nákupech, přenášíme pouze pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Šifrované spojení zabrání 

ostatním uživatelům internetu odposlechnout Vaše přihlašovací údaje nebo informace o Vašich 

objednávkách. 

8. Předávání osobních údajů mimo EU 

Společnost M & V, spol. s r.o. sama nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování 

webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které 

předávají osobní údaje mimo území EU. Veškeré informace o této službě naleznete zde: 

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

 

 

9. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva 



Na základě 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) máte následující práva: 
 

 právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, 

 právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, 

 právo na omezení zpracování, 

 právo na výmaz osobních údajů, 

 právo na přenositelnost osobních údajů, 

 právo vznést námitku proti zpracování, 

 právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů – 

www.uoou.cz). 

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické 

komunikace přes datovou schránku ID: tk5jiqk, nebo e-mailovou adresu: gdpr@mav.cz. 

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu 

na ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 

10. Závěrečná ustanovení 
Společnost M & V, spol. s r.o. si vyhrazuje právo toto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ 

aktualizovat a dle svého uvážení jej upravit či doplnit tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu. Datum 

poslední aktualizace tohoto Prohlášení bude vždy uvedeno na stránkách společně s ním. Nové 

prohlášení je platné od data svého zveřejnění, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat obsah 

těchto stránek, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme 

Vaše osobní údaje. 

 

11. Kontaktní údaje 

11.1. Vlastník webových stránek 

 Obchodní firma: M & V, spol. s r.o. 

 Sídlo:  4. května 288 

 Identifikační číslo: 43964095 

 Kontaktní údaje: ID datové schránky: tk5jiqk  

  

11.2. Provozovatel webových stránek 

 Obchodní firma: OPTIMUS s.r.o. 

 Sídlo:  Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky 

 Identifikační číslo: 63485141 

 Kontaktní údaje: ID datové schránky: 6hx6wie 

 

11.3. Pověřenec na ochranu osobních údajů 

Vlastník webových stránek nemá pověřence na ochranu osobních údajů. 

 


