
 

Zpracování osobních údajů 

• Při zpracování osobních údajů vycházíme z ustanovení § 248 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, v platném znění, a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů, v platném znění a Nařízení EU číslo 2016/679 (GDPR). 

• Zpracování osobních údajů předaných ve formuláři registrace do klubu Fruitisimo 

provádíme na základě smluvního vztahu vzniklého registrací v klubu, vždy však v 

omezené míře tak, aby zpracování bylo v souladu s výše uvedenými zákonnými 

úpravami. 

 

Obchodní sdělení 

• Pokud jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení, budeme Vám e-mailem 

zasílat newslettery a případné jiné nabídky šité přímo na míru. 

• Jestliže si v budoucnu nebudete přát další obchodní sdělení, můžete se kdykoli z 

odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru obchodních sdělení můžete 

kontaktovat přímo naší zákaznickou linku. Zrušení odběru můžete rovněž provést 

prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém obchodním 

sdělení. 

• V případě, že se z odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše 

elektronické kontakty pro tyto účely využívat. 

 

Adresná reklama 

• Abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům, využíváme Vámi 

sdělené informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto 

informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich 

webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové 

připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času 

návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli. 

• S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, 

nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika 

související se zpracováním Vašich osobních údajů. 

 

Kontaktujte nás 

• V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás 

neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@fruitisimo.cz. 

• Totéž platí, pokud máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás 

prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto 

informace opravit, zablokovat či vymazat. 
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Kontakt: 

FRUITISIMO 

Zákaznická podpora 

Bratří Dohalských 491/1 

190 00 Praha 9 

Zákaznická linka: info@fruitisimo.cz 
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