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1.1. Informační povinnost, tj. uskutečnění práva být informován. 

 

1. Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 (dále jen "GDPR") Vás informujeme, že od 25. května 2018 je Správcem 
osobních údajů, které jste dříve poskytli, společnost MIXA VENDING s.r.o. 

 

2. Vaše osobní údaje jsou, nebo mohou, být zpracovány k těmto účelům: 
• v případě uskutečněné Smlouvy budou osobní údaje zpracovány za účelem realizace 

ustanovení obsažených ve Smlouvě. Právním základem pro zpracování osobních 
údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž 
stranou subjekt, kterého se údaje týkají, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu, 
kterého se údaje týkají, před uzavřením smlouvy, 

• osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací, 
včetně marketingových, ve vztahu k vlastním výrobkům a službám elektronickou 
cestou a/nebo telefonicky. Právním základem pro zpracování údajů pro 
marketingové účely je čl. 6, odst. 1 písm.a), tj. subjektu, které se údaje týkají a čl. 6 
odst. 1 písm. f), tj. oprávněný zájem Správce v důsledku závazné strany ke Smlouvě, 

• osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací 
včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k 
výrobkům a službám obchodních partnerů, kteří spolupracují se společností MIXA 
VENDING Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 písm. a), 
tj. subjektu, kterého se údaje týkají, 

• osobní údaje mohou být předávány jiným příjemcům, třetím stranám na základě 
právní podmínky podle čl. 6, odst.1, písm. a), tedy souhlas subjektu, kterého se údaje 
týkají. 

 

3. Jelikož společnost MIXA VENDING může zpracovávat osobní údaje pro účely uvedené v 
bodě 2 výše, informujeme, že osobní údaje mohou být zveřejněny, zpřístupněny 
příjemcům nebo třetím osobám, kterými mohou být: 
• třetí strany, které spolupracují se společností MIXA VENDING, 
• subjekty, které společnost MIXA VENDING pověřuje zpracování osobních údajů na 

základě a podle smlouvy o pověření a v souladu s požadavky čl. 28 GDPR 
(zpracovatelé, kteří na žádost MIXA VENDING zpracovávají osobní údaje). 

 

4. Oznamujeme, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k realizaci účelů 
uvedených v bodě 2 výše: 
• v rozsahu realizace ustanovení obsažených ve Smlouvě – po dobu nezbytnou k 

realizaci předmětu smlouvy a po tomto období na základě současně závazných 
právních předpisů, 

• osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací, 
včetně marketingových, ve vztahu k vlastním výrobkům a službám elektronickou 
cestou a/nebo telefonicky – na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu nebo dokud 
nebude podána námitka, 

• osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací 
včetně marketingových elektronickou cestou a/nebo telefonicky ve vztahu k 
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výrobkům a službám obchodních partnerů, kteří spolupracují s MIXA VENDING - na 
dobu neurčitou až do odvolání souhlasu nebo podání námitky, 

• osobní údaje mohou být předávány jiným příjemcům, třetím stranám na základě 
právní podmínky podle čl. 6, odst. 1 písm. a), tj. souhlas osoby, které se údaje týkají – 
dokud není souhlas se sdílením osobních údajů odvolán. 
 

5. V souladu s GDPR Vás informujeme o právu žádat od společnosti MIXA VENDING přístup 
k Vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování nebo právo 
podat námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos dat. 
 

6. V souladu s GDPR Vás informujeme, že v případě zpracování osobních údajů na základě 
vyjádřeného souhlasu mohou být všechny souhlasy se zpracováním vyjádřené v bodě 2 
výše zrušeny kdykoli, bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo učiněno na 
základě souhlasu před jeho zrušením. 
 

7. Subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost týkající se 
zpracování údajů dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. 
Sochora 27 170 00 Praha 7. 
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