
Ochrana osobních údajů

Uživatelů objednávkového systému Mealgo provozovaného společností

Spicysoft s.r.o.

se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 087 93 433

spisová značka: C 325397 vedená u Městského soudu v Praze

kontaktní údaje: www.mealgo.cz, +420  734 325 395, email: info@mealgo.cz

1) Uživatel se může s aktuálním zněním Ochrany osobních údajů seznámit na internetové
adrese mealgo.cz, kdy odkaz na Ochranu osobních údajů bude Uživateli zobrazen ve
druhém kroku objednávkového procesu pod tlačítkem “odeslat objednávku”.

2) Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679, a na to navazujícími právními předpisy. Poskytovatel prohlašuje, že v rámci
smluvního vztahu je v postavení zpracovatele a správce.

3) Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména: jména a příjmení,
adresy elektronické pošty, telefonního čísla, adresy bydliště, apod. (dále společně vše jen
jako „osobní údaje“).

4) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely
realizace služeb Partnera, v případě zájmu Uživatele také pro účely vytvoření osobního
účtu Mealgo, pro ještě rychlejší objednávání.

5) Zpracováním osobních údajů Účastníků může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osobních údajů nutných k poskytování služeb, nebudou osobní
údaje zprostředkovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím
osobám.

6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné
odmítnout. Uživatel bere na vědomí, že při odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů nejsou Partner ani Poskytovatel schopni poskytovat Uživateli své služby.

7) Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Dále potvrzuje, že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8) V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
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života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9) Požádá-li Uživatel o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu
Poskytovatel povinen tuto informaci, nejpozději do 30 dní od podání žádosti, předat.
Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10) Uživatel má právo Poskytovatele požádat o vymazání veškerých osobních a jiných
relevantních údajů. Poskytovatel je povinen takové žádosti vyhovět v co nejkratším
termínu. Na zajištění práva na výmaz si Poskytovatel vyhrazuje maximálně dobu 3
pracovních dní od přijetí žádosti. O dokončení výmazu bude Uživatel informován
e-mailem.


