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VitaKanin  
Aparasit  
Darmwohl  
Mitex  
pH-Optimal  
pH-Optimal Kaninfit  

MIFUMA CLUB  

PŘEHLED ODMĚN 19

Mifuma Multi VYLEPŠENÁ RECEPTURA 
Mifuma Knusper-Müsli Vážení chovatelé,

Pohoda a optimální péče o morčata, činčily, zakrslé králíky a spol. jsou hlavním kritériem při 
sestavování našich barevných směsí pro hlodavce. Jednotlivé typy krmiv jsou založeny na 
požadavcích přizpůsobené různým hlodavcům nebo králíkům a jsou obzvláště chutné. Ve 
společnosti Mifuma klademe zvláštní důraz na nejvyšší kvalitu surovin, které zpracováváme. 
Naše krmiva pro hlodavce mají pečeť „bez GMO“ tzn. Bez genetisky modifikovaných surovin. 
Spoussta našich směsí je optimalizována podle nejnovějších vědeckých poznatků a recepty 
přizpůsobeny a vylepšeny. Novinkou v našem programu pro hlodavce jsou mrkvové vločky. 
Skládají se z čerstvě sklizené mrkve a lze je použít jako přírodní doplněk krmiva. 

Tým Mifuma
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Krmivo pro králíky

MIFUMA KNUSPER-MÜSLI
"KŘUPAVÉ MÜSLI"

Chutná křupavá směs se spoustou obilných vloček a lahodných jablek poskytuje 
zakrslým králíkům kromě sena také všechny důležité živiny. Zpracováním je toto 
krmivo snadno stravitelné a díky tomu nezatěžuje metabolismus. Váš králík bude díky 
vyváženému obsahu vitamínů a minerálů plně připraven na celý den. 

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě zvířete krmte 30 g na kg tělesné hmotnosti. Kromě našich 
Mifuma Knusper-Müsli by mělo být k dispozici seno a dostatek pitné vody. 

BALENÍ: 
3,5 kg Pytel (Müsli)

MIFUMA MULTI VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Tato různorodá směs různých zrn je vhodná jak pro hlodavce, tak pro králíky. Celá zrna 
podporují nezbytnou abrazi zubů stejně jako slunečnicová semínka, která díky 
přirozenému obsahu tuku podporují lesk srsti. Peleta obsahuje základní minerály, 
stopové prvky a vitamíny. Mrkvové vločky s přírodními vitamíny a hodnotnými 
trávicími vlákny jsou speciální pochoutkou. Hroznové slupky poskytují důležité aktivní 
složky pro podporu imunity. Stopky petržele podporují žvýkací aktivitu a obrušování 
zubů.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě vašeho zvířete krmte 30 g Mifuma Multi na kg tělesné 
hmotnosti a den v kombinaci se senem a čerstvou vodou.

BALENÍ:
25 kg Pytel (Müsli-Pelletová-směs)
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Krmivo pro králíky

MIFUMA ZWERGKANINCHENFUTTER VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Speciální krmivo pro zakrslé králíky s obsahem zrnin a doplňků. Jedná se o mnohotvárné 
müsli pro zakrslé králíky, vhodné rovněž pro morčata a další hlodavce. Müsli se skládá z 
komplexních granulek a dalších doplňkových ingrediencí, které králíčkům opravdu velmi 
chutnají.  Barevné extrudované kuličky, svatojánský chléb, slunečnicová smínka a 
slunečnicový olej zajišťují zdraví pokožky a lesk srsti.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě vašeho zvířete krmte 30 g krmiva Mifuma na kg tělesné 
hmotnosti a den v kombinaci se senem a čerstvou vodou.

HODNOTY SLOŽENÍ:

Hrubý protein 12,5%
Syrový tuk 3,5%
Hrubá vláknina 10,0%
Vápník 1,0%
Fosfor 0,4%
Vitamin A 9 000 I.U.
Vitamin D3 675 i.E.
Vitamin E 25 mg

BALENÍ:
3,5 kg nebo 25 kg Pytel (Müsli)

MIFUMA KRÄUTER VYLEPŠENÁ RECEPTURA

S MRKVIČKOU

Kräuter je prémiové krmivo s čerstvými bylinkami, 
léčivými rostlinami a vůní rostlin. Mifuma Kräuter 
obsahuje mnoho výběrových bylin a hodnotné 
léčivé rostliny, kromě jiného i čerstvou petžel. 
Výběr byliny a léčivých rostlin odpovídá různorodé 
nabídce výživy, kterou nacházejí v přírodě volně 
žijící králíci. Účinné látky, které obsahuje krmivo, 
jako např. éterické oleje, mají pozitivní vliv na 
trávení, dýchaní a na imunitní systém zvířat, 
obzvlášť tymián, který má navíc protizápalové a 
dezinfekční účinky. Kräuter je vhodný pro všechna 
plemena a životní období králíků.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě vašeho zvířete krmte 30 g  
Mifuma Kräuter na kg tělesné hmotnosti a den v 
kombinaci se senem a čerstvou vodou.

BALENÍ:
25 kg Pytel (Pellet 5 mm)

MIFUMA PLUS

Díky vysoce kvalitním surovinám jako je 
francouzská vojtěška ve vyvážené kombinaci 
zajišťuje Mifuma Plus  aby byli vaši králíci krmeni 
zdravě. Přírodní účinné látky ze slupky červeného 
hroznu podporují obranyschopnost a celkové 
zdraví. Tvar pelety brání vybírání a vaše zvíře je 
díky tomu bezpečně zásobeno všemi živinami. 
Cenné vitamíny a stopové prvky podporují šťastná 
a vitální zvířata.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě vašeho zvířete krmte 30 g  
Mifuma PLUS na kg tělesné hmotnosti a den v 
kombinaci se senem a čerstvou vodou.

BALENÍ:
25 kg Pytel(Pellet 5 mm)
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Krmivo pro hlodavce

MIFUMA MEERSCHWEINCHENFUTTER VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Obzvláště chutné arašídy, kardio semena, červený čirok a loupaná slunečnicová 
semínka doplňují pestrou směsici mnoha cereálií, rohovníku a cenných pelet. 
Slunečnicová semínka a rostlinný olej podporují zdraví a lesk srsti. Vaše morče bude 
toto jídlo milovat - a zároveň mu budou dodány všechny důležité živiny pro zdravý 
život. Vitamín C , který je obsažen v dostatečné míře je velice důležitý pro správný a 
zdravý život.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Doporučujeme denní dávku asi 20 až 40 g na zvíře a den.
Přesné množství krmiva závisí na věku, velikosti a aktivitě vašeho zvířete. Vždy musí 
být k dispozici čerstvá voda a seno.

BALENÍ: 
3,5 kg a 25 kg Pytel (Müsli)

Stejně jako lidé, i morčata musí přijímat vitamín C spolu s 

jídlem. Morče potřebuje 10 až 20 mg vitaminu C na kg 

tělesné hmotnosti. Při krmení ovocem, zeleninou a 

vitaminizovanou krmnou směsí je potřeb vitamínů splněna. 

Alternativně může být vitamin C doplněn například v pitné 

vodě. Přebytek vitaminu C je zvířetem vylučován močí. 

Pelety pro morčata Mifuma Meerschweinchenfutter 

obsahují 20 mg vitaminu C v 10 g krmiva.

MIFUMA 
CHINCHILLA PELLETS

Mifuma Chinchilla Pellets (s biotinem) je prémiové 
peletkové krmivo pro chov činčil. Kompletní 
krmivo přizpůsobené pro zajištění dodávek   
aminokyselin, vitamínů a minerálů. Obsahuje 
vojtěšku pro zajištěn optimálního zdraví. Kromě 
biotinu pro extra hedvábnou srst obsahuje i velmi 
vysoký obsah methioninu, lysinu a cystinu.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Dospělé činčily potřebují asi 30 g Mifuma 
Chinchilla pelet denně. Krmte nejlépe dvakrát 
denně. Kromě toho musí být vždy k dispozici 
čerstvá voda a seno nebo případně sušené byliny.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (Pellet) 

MIFUMA 
MEERSCHWEINCHEN 
PELLETS

Je optimálně přizpůsobena potřebám malých 
hlodavců. Navíc vitamin C a vybraná francouzská 
vojtěška činí tuto směs tak vynikající. Speciálně 
vitaminové složení a vysoká kvalita úrody jsou 
základem pro zdravý a dlouhý život Vašeho 
morčete. Vysoký obsah vitamínu C zajišťuje 
potřebu morčete již při příjmu krmiva 10 gramů 
pelet. Peletizace zabraňuje vybírání a poskytuje 
spolehlivý přístup ke všem důležitým živinám. 
Vysoké koncentrace esenciálních vitaminů jsou 
rovněž vhodné pro krmení v kombinaci s ostatními 
složkami krmiva.Obsahuje 2020 mg / kg vitamínu C

DOPORUČENÍ PRO KRMENÍ:
Dospělé morčata potřebují přibližně 30 g na kg 
tělesné hmotnosti denně. Krmivo b mělo být vždy 
k dispozici,  protože gastrointestinální trakt 
morčete musí být vždy plný. Kromě toho musí být  
k dispozici čertvá voda a seno.

BALENÍ: 
25 kg Pytel (Pellet)
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Složení krmiva Speciální produkty

MIFUMA STRUKTUR-MÜSLI NOVINKA

Stonky vojtěšky a petržele stejně jako vločky mrkve a hrachu dělají z nového 
strukturovaného müsli Mifuma lahůdku pro každého králíka a hlodavce. Směs zaujme 
svým různorodým složením. Obsah vitamínů a minerálů jsou zajištěny obsaženými 
peletami a jsou dostatečné i pro morčata. Díky pivovarským kvasnicím a lněnému 
oleji zajistí lesk srsti.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě zvířete krmte 40 g na kg tělesné hmotnosti. Kromě našeho 
Mifuma Struktur-Müsli by měla být vždy k dispozici čerstvá voda a seno.

BALENÍ: 
15 kg Pytel (Müsli)

Složení krmiva
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H
ru

bý
 p

ro
te

in
 %

Su
ro

vý
 t

uk
 %

V
lá

kn
in

a 
%

V
áp

ní
k 

 %

Fo
sf

or
  %

V
it

am
in

 A
 I.

E.

V
it

am
in

 D
3

 I.
E.

V
it

am
in

 E
 m

g

V
it

am
in

 C
 m

g

Knusper-Müsli 12,0 3,3 11,7 1,0 0,5 15.000 2.500 225

Multi 12,0 3,8 12,0 0,7 0,5 5.000 375 30 5

Zwergkaninchen-
futter

12,5 3,5 10,0 1,0 0,4 9.000 675 25

Kräuter 17,0 3,5 16,0 0,9 0,6 10.000 750 50 10

Plus 16,5 4,2 16,5 0,9 0,6 10.000 750 60 10

Meerschweinchen-
futter

13,0 5,0 10,5 0,9 0,4 12.000 900 35 600

Meerschweinchen 
Pellets

16,5 2,8 15,0 1,2 0,7 20.000 1.500 120 2.000

Chinchilla Pellets 16,0 3,8 16,0 1,25 0,6 16.000 1.600 135 150

Kräuter-Blüten-Mix 14,0 3,0 15,9 1,0 0,4 10.000 1.000 30 440

Luzerne-Mix 16,0 2,0 32,0 1,5 0,3

Linamix® 15,0 20,0 6,0 0,4 0,4 1.000

Möhrenkorn 5,2 1,8 17,6 0,3 0,2

Knabber-Max 10,0 2,3 30,0 0,9 0,25

Struktur-Müsli 14,5 3,2 15,5 1 0,5 10.000 750 60 400

Karotten���en 8,5 1,5 10 0,4 0,3
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Speciální produkty

MIFUMA KRÄUTER-BLÜTEN-MIX 
BEZ OBILOVIN

MIFUMA směs bylinek a květů

Surová strukturní směs bohatá na vlákninu s vojtěškou a chutnou petrželkou je 
zdravým a přirozeným prémiovým krmivem bez zrn. Vysoce kvalitní komponenty z ní 
dělají obzvláště chutné a vysoce kvalitní krmivo, které můžete svému zvířatku dopřát. 
Směs obsahuje zeleninu a je bohatá na vitamíny. Vitamin C, který je pro morčata tak 
důležitý předchází příznakům nedostatkům a podporuje imunitní systém. Díky směsi 
bylin a květů Mifuma vnesete do stravy svých hlodavců a zakrslých králíků více 
přírodních a kvalitních surovin plných vitamínů !

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
V závislosti na aktivitě zvířete krmte 40 g na kg tělesné hmotnosti. Kromě Mifuma 
Kräuter-Blüten-Mix by měla být vždy k dispozici čerstvá voda a seno.

BALENÍ: 
3,5 kgPytel (Müsli)

MIFUMA LUZERNE MIX

Naše jemně sušená vojtěška je ideální k doplnění dávky sena a bylin. Chutná směs 
zajišťuje stabilní trávicí systém, uvolňuje metabolismus a uspokojuje žvýkací 
potřeby hlodavců a králíků. 

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Nabídněte vojtěškovou směs se senem nebo jinými bylinami. Nahraďte až 50% 
denní dávky krmiva směsí vojtěšky.

BALENÍ:
15 kg Pytel
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Speciální produkty

MIFUMA LINAMIX®

Naše Mifuma Linamix® je vysoce kvalitní 
doplňkové krmivo bohaté na omega-3 a omega-6 
mastné kyseliny. S tímto speciálním krmivem 
založeným na lněném semínku můžete speciálně 
obohatit své krmivo.

Unikátní složení stimuluje trávicí a imunitní 
systém. Linamix® také významně zlepšuje lesk a 
kvalitu srsti a zdraví pokožky.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Linamix® se používá kromě pelet a objemového 
krmiva. Doporučené množství je 1 až 2 g na kg 
tělesné hmotnosti a den. Linamix® lze také použít 
jako 8 týdenní ošetření. Linamix® lze navíc použít 
individuálně v závislosti na potřebách a stavu 
zvířete.

BALENÍ:
7,5 kg Kbelík nebo 20 kg Pytel (Extrudat)

KAROTTENFLOCKEN NOVINKA

Mifuma Karottenflocken : naše nové mrkvové vločky slouží jako cenný potravinový 
doplněk bez přísad, jako jsou barviva, konzervační látky a příchutě. Obsahují přírodní ß-
karoten, což je dobré pro oči a srst. S mrkvovými vločkami Mifuma lze vylepšit každé 
krmivo pro králíky, hlodavce, kuřata, koně nebo psy. Naše mrkvové vločky jsou přírodní, 
byly šetrně usušeny a jsou zvláště stabilní při skladování. Díky šetrnému sušení jsou 
všechny vysoce kvalitní vitamíny uchovány zvířatům. Čerstvá mrkev je velmi náchylná 
k plísním, což není případ našich suchých mrkvových vloček.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte mrkvové vločky Mifuma 1–2 g na kg tělesné hmotnosti.

BALENÍ:
2 kg Kbelík (Karottenflocken)

2 kg našich mrkvových vloček odpovídá asi 30 kg čerstvě sklizené mrkve

MIFUMA MÖHRENKORN

Doplňkové krmivo ve formě pelet obsahuje 100% 
čerstvě sklizené mrkve. V kbelíku s mrkví je 40 kg 
mrkve. Díky lisované a sušené formě můžete 
svému zvířeti nabídnout po celý rok hygienicky 
dokonalé krmivo se stálou kvalitou a snadným 
skladováním. Mrkvové peletky lze také použít jako 
krmivo pro zlepšení vitality zvířete.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ:
Krmte Mifuma Möhrenkorn 1,5 g / kg tělesné 
hmotnosti a den. 

BALENÍ:
4 kg Kbelík (Pellet)
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Röhnfried Speciální produktySpeciální produkty

SPECIÁLNÍ 
PRODUKTY

MIFUMA KNABBER-MAX NOVÁ VELIKOST BALENÍ

Mifuma Knabber-Max je výlisek o tloušťce 7 cm a délce 19 cm, který obsahuje vysoce 
kvalitní vojtěšku, špaldové plevy, sušené mrkve a hroznové slupky. Unikátní složení 
poskytuje vašim zvířatům kvalitní vlákninu a cenné stavební složky bílkovin. Přírodní 
účinné látky z mrkve a hroznů podpoří imunitní systém a díky antioxidačnímu účinku 
stimulují plodnost. Krmné kyseliny pomáhají při redukci hodnoty pH v krmných směsích 
pro stimulaci trávicího systému. V krmivu MIFUMA Knabber-MAX jsme úplně vynechali 
melasu. Zvířatům jej můžete podávat bez váhání celý den.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ: 
Krmivo MIFUMA Knabber-MAX poskytuje na volné krmení denně.
Také je vhodný jako základní krmení na výstavách.

BALENÍ:
Karton  8 špalků (15 cm); 
Karton 19 špalků (19 cm) navíc     
s držákem 
Knabber-Max-Halterung

VITAKANIN 
VYVÁŽENÉ DÁVKOVÁNÍ VITAMÍNŮ

�

�

�

500 ml Lahev

BALENÍ:

důležité vitamíny 
podpora růstu
zlepšení imunitního systému

MITEX 
DEZINFEKCE PROSTORŮ

� bojuje s blechami
� zabíjí roztoče a vši
� dlouhotrvající účinek
� bez pavučin

500 ml Lahev 
1 l Lahev

BALENÍ:

APARASIT 
PROTI ŠKŮDCŮM

�

�

�

750 ml Spray

BALENÍ:

snadné použití 
proti roztočům
zabíjí mouchy a vši

�

�

�

1 l Lahev
5 l Kanystr

BALENÍ:

PH-OPTIMAL 
CHYTRÁ HYGIENA PITNÉ VODY

zdravá zvířata
celoročně použitelné
podpora metabolismu

DARMWOHL 
ZDRAVÁ STŘEVA

� oregáno & USNEA barbata
� zdravé trávení
� stimuluje chuť 

BALENÍ:
250 ml Lahev

�

�

�

1 l Lahev
5 l Kanystr

BALENÍ:

PH-OPTIMAL KANINFIT 
HYGIENA PITNÉ VODY S 
PODPOROU AKTIVITY STŘEV

zdraví králíci
zdravé trávení
podpora metabolismu



Mifuma-Club Přehled odměn

MIFUMA-CLUB
Mischfutter Werke Mannheim GmbH aktivně podporuje spolky při jejich činnosti. 
Z tohoto důvodu byl založen Mifuma club. Staňte se členem a využívejte naše 
atraktivní odměny a podporu při výstavách. Tato služba je pro Vás zdarma.

Jako člen klubu Mifuma si můžete vybrat jeden z výstavních balíčků. 
Naproti tomu smí Mischfutter Werke Mannheim GmbH zdarma uveřejnit inzerát 
ve Vašem výstavním katalogu.

Máte-li jakékoli dotazy: napište e-mail na adresu club@mifuma.de nebo zavolejte na:
00420 318 875 513 nebo 00420 723 958 290

MIFUMA PŘEHLED ODMĚN
Sbírejte body Mifuma z našich pytlů a vyměňte je za atraktivní odměny

NASBÍRANÉ BODY ZAŠLETE NA ADRESU:
Mischfutter Werke Mannheim GmbH
Stichwort: Prämienpunkte; Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ (*povinná   pole)

Společnost*

1.předseda

Kontaktní osoba*

Počet členů klubu

Ulice a číslo domu*

PSČ* Město*

Telefon *

E-Mail

Datum a podpis*

X    Zásady ochrany osobních údajů na 
z adní straně jsem četl a přijímám je.

REGISTRACI I S BODY ZAŠLETE NA ADRESU: 
Mischfutter Werke Mannheim GmbH Stichwort: 
Clubanmeldung 
Otto-Hahn-Str. 40, 68169 Mannheim

Váš prodejce krmiv Mifuma *

VYBERTE SI VÝSTAVNÍ BALÍČEK:

Datum výstavy:

BALÍČEK 1 : role klecové fólie
BALÍČEK 2 : čestná cena Mifuma
BALÍČEK 3 : tombola
BALÍČEK 4 : držák na 20 oceňovacích lístků

PŘEHLED ODMĚN: 
Další odměny na www.mifuma.de

 LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 

KRMIVO

ODMĚRKA NA 
 KRMIVO

malá nebo velká
3 body

NŮŽ NOVINKA

nerez ocel
4 body 5 bodů každá

PRAVÍTKO NA UŠI

6 bodů

 BATOH
KRÁLÍK "V"

bavln a
10 bodů

NOVINKA  BATOH
"KVARTET"

NOVINKA

bavlna
10 bodů

  DRŽÁK 
OCEŇOVACÍCH 

LÍSTKŮ
15 ks papírový nebo
2 ks plastový

8 bodů

HRNEK

17 bodů

DRŽÁK 
KNABBER-MAX

17 bodů

PODLOŽKA
20 bodů

TRIKO

30 bodů

  bavlna
Velikost: S-XXL

NŮŽ - PILKA

45 bodů

MEDAILE 
materiál: mosaz 
průměr: 7cm , matná

50 bodů

LED-ČEPICE  
nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů

MIKINA NOVINKA

s kapucí
Velikost: S-4XL

100 bodů

VESTA

120 bodů

Velikost: S-4XL

19Změny vyhrazy



Krmte lépe

Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Zertifiziert nach:

Otto-Hahn-Str. 40
D - 68169 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 32245-76
Fax: +49 (0)621 32245-66

E-Mail: info@mifuma.de
facebook.com/mifuma

www.mifuma.de

PROHLÁŠENÍ DLE GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR"): 1. Jako 
prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich 
dat, která vyplňujete do objednávky a nám poskytujete. 
Data jsou zabezpčena a chráněna proti zneužití. Používáme 
je k realizaci daného obchodu, včetně nezbytných účetních 
operací, vystavení daňových dokladů,  identifikaci Vašich 
bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy 
veškeré zákaznické administrativy. Tyto údaje jsou 
poskytovány třetím osobám, které nám zajišťují zpracování 
objednávky dle obchodních podmínek a zákona 101/2000 
Sb. 2. Podle nařízení (EU) 216/679 (GDPR) máte jako 
kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu 
zpracovaných informací o své osobě), právo na opravu 
(osobních údajů, která nám nahlásíte , že nesouhlasí),

právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje 
nadřazenný zákonný důvod o uchování osobních údajů 
déle), právo na omezení zpracovaní (např. znepřístupnění 
Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění 
zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na 
přenositelnost dat(data obdržíte ve strukturovaném běžně 
používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést 
námitku (v případě, že nelze vyhovět vašemu právu na 
výmaz,můžete vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů pro jiný účel, např. přímého marketingu nebo 
profilování) v případě pochybností o dodržování povinností 
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 
nás na kontaktních údajích nebo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.
4. V souladu s Nařízením(EU) 2016/679 (GDPR) 
zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě 
oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy 
nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po 
minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu 
vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony 
(zejména č.563/1991 Sb. , o účetnictví, č.280/2009 Sb. , 
daňový řád, č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a 
další).

Dále zpracováváme vaše data a osobní údaje na základě 
Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a 
informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. 
Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou 
Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je 
nebude nutné zpracovat z jiných právních důvodů(např. 
nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění 
právních povinností).
5.Uplatnění práva na přístup a opravu . Na požádání Vám 
podle možností obratem , písemně a v souladu s Vašim 
právem na přenositelnost dat oznámíme , zda a jaké 
osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by 
navzdory našim snahám o správnost údaju a aktuálnost 
byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání 
opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování 
Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat Váš 
souhlas, kontaktujte nás prosím obratem, jsme Vám k 
dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v 
případě podnětů nebo stížností. 
6.Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování. Máte 
právo svůj souhlas s oslovováním kdykoliv odebrat a 
můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše 
údaje podle tohoto zablokovat.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

PETR SIROTEK - KRÁLIČÍ SVĚT 
Zberazská 246
26401 SEDLČANY 

Mob: +420 723 958 290 
Tel.:  +420 318 875 513 
E-Mail:  info@mifuma.cz

www.mifuma.cz




