
 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

 

Společnost We Make Media, s. r. o., se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

(dále jen „společnost We Make Media“), vás ujišťuje o důvěrném zacházení se všemi osobními 

údaji uživatelů.  

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jak 

zabezpečujeme ochranu vámi sdělených osobních údajů. Osobní údaje jsou ve společnosti We 

Make Media shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými 

zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany osobních údajů 

je tudíž v souladu s nařízením 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 

(dále jen „GDPR“), a s aktuálně platnou českou legislativou.  

Při udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, 

že smíme používat vámi sdělené údaje, abychom vám mohli e-mailem zasílat marketingové 

nabídky (obchodní sdělení), jejichž obsahem jsou informace o dalších aktivitách společnosti 

We Make Media. Pro statistické účely anonymní formou vyhodnocujeme, na jaké odkazy 

čtenáři v rámci zaslaných marketingových sdělení kliknuli. Není přitom rozpoznatelné, kdo 

konkrétně na daný odkaz kliknul. Pro optimalizaci naší nabídky vyhodnocujeme 

personalizovaným způsobem, na jaké odkazy v rámci zaslaných marketingových sdělení 

klikáte.  

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších 

informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních či demografických údajů, 

oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje 

poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních nebo 

navštívených produktech). Plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní  

účinky, neprovádíme. Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Proti těmto 

zpracováním máte právo vznést kdykoliv bezplatně námitku.  

Budou-li tvorbou a odesíláním marketingových sdělení pověřeny jiné společnosti, budou i tyto 

povinny vaše osobní údaje chránit v souladu s GDPR a aktuálně platnou českou legislativou 

a využívat je výhradně pro tento přesně vymezený účel.  



 

 

 

Práva subjektu údajů 

Máte právo od správce požadovat informace o osobních údajích a zpracování, máte právo na 

opravu, vymazání, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování 

a máte právo na přenositelnost údajů. S dotazy či požadavky v této souvislosti se laskavě 

obracejte na e-mailovou adresu info@worldmednet.cz.  

V každém reklamním sdělení také naleznete odkaz pro odhlášení. Pro odhlášení z odběru 

můžete také kontaktovat přímo provozovatele webového portálu World MedNet přes e-mail 

info@worldmednet.cz. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme 

elektronické kontakty na vás pro tyto účely nadále využívat. Začneme je opět využívat, pokud 

se zaregistrujete nebo si to výslovně vyžádáte.  

Zpracování osobních údajů se řídí výhradně čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že jste udělili souhlas 

se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv 

odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který 

byl dán před jeho odvoláním.  

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

a) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo 

několik konkrétních účelů.  

b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 

subjektu údajů.  

c) V případě registrace do webového portálu World MedNet je nutné poskytnout osobní 

údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Dle tohoto ustanovení jsme oprávněni zpracovávat, 

a tudíž po vás požadovat nezbytné osobní údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů 

nemůže registrace proběhnout.  

d) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. 

O zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů se jedná 

v těchto případech:  

• kontrola a optimalizace postupů zaměřených na analýzu potřeb a přímé 

oslovování zákazníků, jakož i opatření potřebných k řízení obchodní činnosti 

a k dalšímu rozvoji služeb a produktů;  



 

 

• propagace vlastních služeb, hodnocení zákazníků, průzkum trhu a veřejného 

mínění, pokud jste proti zpracování svých osobních údajů nevznesli námitku 

podle čl. 21 GDPR;  

• v rámci vymáhání práva pro účely odvrácení nebo uplatnění právních nároků;  

• navázání kontaktu (například prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou) za 

účelem dotazování se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků;  

• zachování síťové a informační bezpečnosti;  

• pro nutné administrativní účely.  

 

Kontaktní údaje  

Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře a žádosti ohledně těchto pravidel zpracování osobních 

údajů pro marketingové účely, neváhejte nás kontaktovat.  

e-mail: info@worldmednet.cz  

adresa provozovatele: We Make Media, s. r. o.  

Italská 1583/24  

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

 


