
Milí přátelé a zákazníci, 

na základě zájmu o mé knihy, e-knihy a produkty na www.BBebook.com, eviduji Vaši 
adresu ve své emailové databázi. Každého spojení si velmi vážím a budu ráda, když 
zůstaneme v kontaktu. 

V souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem o ochraně 
osobních údajů) jako správce zodpovídám za zabezpečení a ochranu Vašich dat. 
Zakládám si na vzájemné spolupráci, opravdovém zájmu, důvěře a fair play přístupu. 

Můžete se proto spolehnout, že jako správce Vašich osobních údajů budu dodržovat 
veškeré zákonné povinnosti, vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 
o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen 
na základě platného právního důvodu: oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné 
povinnosti či uděleného souhlasu. 

• E-maily s články nebo zajímavými nabídkami na vlastní knihy a související zboží 
(newsletettery) Vám budu zasílat pouze na základě oprávněného zájmu. 

Máte právo se kdykoliv ze zasílání newsletteru a obchodních sdělení odhlásit 
a to stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu. 

Nebudu se zlobit, je to Vaše plné právo. Smyslem emailové komunikace je pro mne 
autentický zájem, win-win přístup a přínos pro všechny. :-) 

• V případě, že jste kupujícím zákazníkem, Vaše data budu evidovat za účelem: 

Poskytování služeb a plnění smlouvy  

Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, (případně povolání, věk, pohlaví, 
předchozí zkušenosti), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní 
číslo, korespondenční nebo fakturační adresa - nezbytně potřebuji k plnění smlouvy. 

Vedení účetnictví / Evidence tržeb  

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych 
vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

Marketing – zasílání newsletterů  

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji 
otevíráte, budou využívány za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních 
sdělení. 
Důvodně předpokládám, že Vás novinky ode mě zajímají a že Vás tak mohu potěšit 
produkty "šité na míru". 

Ke komunikaci a k prodeji využívám nástroje a aplikace v souladu s GDPR. 



Především to jsou: 

Mioweb - nástroj pro tvorbu webu, Smartemailling – aplikace pro komunikaci, Fapi – 
aplikace pro fakturaci, Platební brána ComGate, Facebook, Google Analytics. 

V případě změny jednotlivých aplikací platí stejné zásady zabezpečení, které jsou 
v souladu s GDPR. 

Můžete se spolehnout, že Vaše data jsou v bezpečí - zabezpečeny moderní technologií, 
a že bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Jako správce jsem vázána mlčenlivostí, stejně jako mí spolupracovníci. 

Jako odběratelé/zákazníci máte právo: 

•  na informace o zpracovaných údajích, 
•  právo na přístup k Vašim datům, 
•  právo na doplnění a změnu osobních údajů, 
•  právo na omezení zpracování 
•  právo na výmaz. 

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte mě a já se Vám 
pokusím v zákonné lhůtě 30 dní vyjít maximálně vstříc. 

  

INFORMAČNÍ POVINNOST POUŽÍVANÝCH SLUŽEB GOOGLE ANALYTICS 

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se 
smluvním ujednáním. 

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále 
jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", umožňující analýzu 
způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie 
o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen 
na serverech ve Spojených státech. 

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření 
zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb 
týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto 
informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby 
zpracovávat tyto informace pro Google. 

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. 
Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem 
prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat 
veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů 



o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným Zásady ochrany údajů 
společnosti Google. 

  

KONTAKT: 
Bára Buchalová  

email: barvicka.bb@gmail.com  

Tel.: 776 188 086 

www.BBebook.com 

  

Podnikám pod svým jménem Barbora Buchalová,  

se sídlem: Školská 693/28, 110 00 Praha 1,  

identifikační číslo: 66637112,  

vedena v evidenci Živnostenského odboru Úřadu MČ PRAHA 1. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

