
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Tímto uděluji společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o. se sídlem Vodičkova 791/39, Nové Město, 110 

00 Praha 1, IČ: 03869130, (dále jen „Fortuna Libri Publishing s.r.o.“), svobodný a dobrovolný souhlas 

se zpracováním osobních údajů v rozsahu: emailová adresa a případně dalších informací, které o mně 

společnost Fortuna Libri Publishing s.r.o. získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity 

uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám, za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb, 

včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích. 

Souhlas je udělen na dobu 5 let. 

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na 

adrese info@fortunalibri.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o. 

Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. 

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 

souhlasu. Obecné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese zde. 

 
Informace o zpracování osobních údajů 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Fortuna Libri Publishing s.r.o. - 

poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným 

zpracováváním. 

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: 

- Realizace marketingových aktivit 

 

Účel zpracování: Oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, 

akcích, soutěžích. 

Popis účelu zpracování: Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách 

společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o., akcích, soutěžích, reklamy. Některé osobní údaje jsou 

použity i pro cílení výše uvedených sdělení. 

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který 

jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní 

údaje zpracovávat. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, 

obchodní profil, historie obchodování, profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory. 

Doba zpracování a archivace: 5 let od udělení souhlasu. 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: reklamním a 

sociálním sítím, a to konkrétně: 

− Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné 

zde: https://policies.google.com/technologies/ads. 

− Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 

X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-

cz.facebook.com/about/privacy 

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii 

České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Zdroj osobních údajů: Přímo od Vás. 

 

Jaká máte práva? 

V rámci zpracování osobních údajů na máte následující práva: 

- přístup ke zpracovávaným osobním údajům 

- odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů 

- na opravu nepřesných či nesprávných údajů 

- výmaz osobních údajů 

- omezení zpracování osobních údajů 
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- výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného 

správce (právo na přenositelnost) 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

 

Jak můžete uplatnit svá práva? 

Veškerá práva můžete uplatnit a žádosti zaslat do datové schránky společnosti, případně v listinné 

podobě na adresu sídla společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o., v takovém případě však musí být 

Vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Právo odvolat souhlas máte rovněž zasláním odvolání 

souhlasu na naši e-mailovou adresu info@fortunalibri.cz anebo v listinné podobě na adresu sídla 

společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o., přičemž pro účely odvolání souhlasu není nutné, aby byla 

Vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. 
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