Zásady ochrany osobní údajů (GDPR)
Společnost Magnas Media s.r.o., se sídlem Mošnova 2366/45, 150 00 Praha 5, IČ: 24225584,
DIČ: CZ24225584, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190399
(dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- cookies,
- IP adresa,
- název společnosti,
- e-mail,
- telefonní číslo
Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail je možné zpracovat
na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního formuláře, kterým je poslána
nezávazná poptávka na služby poskytované společností Magnas Media s.r.o.
Dále je také možné zpracovávat osobní údaje na základě plnění smlouvy v případě vyplnění
objednávkového formuláře na akci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.
Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail lze zpracovat na základě
oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům společnosti Magnas Media
s.r.o. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.
Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže
uvedenými účely a maximální dobou zpracování:

Účel

Maximální
doba
zpracování

Google
Analytics

Získání statistických informací,
opětovné cílení reklamy
(retargeting)

dle nastavení,
resp. způsobu
využití
internetového
prohlížeče

Cookies
třetích
stran

Google Ads

identifikace v rámci reklamní sítě
společnosti Google, opětovné
cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies
třetích
stran

Google
Doubleclick

identifikace v rámci reklamní sítě
společnosti Google, opětovné
cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies
třetích
stran

Facebook

identifikace v rámci reklamní sítě
společnosti Facebook, opětovné
cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

Typ

Cookies
třetích
stran

Název

Cookies
třetích
stran

Adform

identifikace v rámci reklamní sítě
společnosti Adform, opětovné
cílení reklamy (retargeting)

90 dnů

Cookies
třetích
stran

Seznam Sklik

identifikace v rámci reklamní sítě
společnosti Seznam, opětovné
cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Magnas Media s.r.o.; osobní údaje však
pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými
na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými
na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark.
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-optout/
Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvnipodminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochranasoukromi
Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta,
GA 30308 USA
Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o
zaměstnání, mohou být tyto Vaše osobní údaje poskytnout dalším společnostem, které
působí v rámci skupiny Magnas Média, a to za účelem možnosti nabídnout Vám vhodné
zaměstnání v rámci skupiny vzhledem k Vašemu vzdělání, znalostem, schopnostem a
dosaženým profesním zkušenostem, tj.:
·

Magnas Performance s.r.o., IČ: 02802414,

·

Magnas Creative, s.r.o., IČ: 05431859,

·

Magnas Technology s.r.o., IČ: 05362695,

Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
-

-

vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou
nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i
v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování
návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se
soubory cookies,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
na přenositelnost osobních údajů,
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na
správce osobních údajů – společnost Magnas Media s.r.o. nebo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Podmínky a
poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy
umístěn na těchto stránkách.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: magnas@magnas.cz
Aktuální verze Zásad je vždy k disposici na internetové adrese http://www.magnas.cz

