
 

     Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Wild Stone International, s.r.o., sídlem Podhořská 806/3,1 
180 00 Praha 8, IČO: 267 23 174, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 89640 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 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 „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení 

- název společnosti 

- e-mail  

- telefonní číslo 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi 
uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vámi zaslané zprávy (skrz kontaktní 
formulář) a pro zasílání obchodních sdělení (na e-mail zadaný ve formuláři pro odběr newsletteru). 
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. 

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 

a. Systémové – nutné pro správné fungování webových stránek (např. určené pro zapamatování 
jazykové verze nebo uložení informace o zavření informační lišty pro cookies), expirace 1 rok, 
bez přístupu k osobním údajům, slouží pouze pro zapamatování vzhledu webových stránek 

b. Analytické – cookies využívány software pro analýzu návštěvnosti webových stránek využívány 
společností Google LLC (včetně dceřiných společností), expirace do uzavření okna, přístup 
k informacím typu lokalita, typ prohlížeče, IP adresa, navštívené stránky, čas strávený na 
stránce, zdroj návštěvy atd. 

c. Marketingové – cookies využívají nástroje pro cílení reklamy v platformách provozovaných 
Google LLC a Seznam.cz, a.s., expiraci stanovuje marketingová platforma a může se v průběhu 
užívání změnit, přístup k informacím dle rozsahu bodu b. 

Uživatel webových stránek je informován o skutečnosti používání cookies formou lišty umístěné ve 
spodní části webu. Pro aktuální informace o cookies umisťovaných externími skripty (zejména 
analytické a marketingové nástroje) je možné ve webovém prohlížeči ověřit expiraci a případně 
cookies odstranit nebo provést další nastavení. 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas (v případě formulářů souhlas 
udělujete zaškrtnutím povinného pole, cookies jsou využívány automaticky po zobrazení informační 



lišty, souhlas lze případně upravit nastavením prohlížeče). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje 
společnosti info@wildstone.eu nebo Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný. 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

d. Poskytovatelé software: Seznam.cz, a.s.; Google LLC (včetně dceřiných společností) 

e. Agentury: Netshark, s.r.o; disti, s.r.o. 

f. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 
současné době společnost nevyužívá. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 


