
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

TUTAMEN SICAV a.s., se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05979528 

www.TUAMEN.cz 

 
Tímto uděluji společnosti TUTAMEN SICAV a.s., se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 05979528, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod sp. zn. B 22370, jako správce osobních údajů (dále jen společnost „TUTAMEN SICAV“), 
svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa, emailová adresa, telefon za účelem marketingu. Souhlas je udělen na dobu 5 let. Beru na 
vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese info@tutamen.cz nebo 
písemně na adrese společnosti. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl 
udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním 
souhlasu.  
 
 
Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost TUTAMEN SICAV a.s., se sídlem 
Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05979528, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22370 (dále jen společnost „TUTAMEN 
SICAV“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s 
daným zpracováváním.  
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Marketing  
Účel zpracování: Marketing  
Popis účelu zpracování: Získáváme kontaktní a další údaje za účelem zasílání newsletterů, 
informací a nabídek, které souvisí s činností fondu kvalifikovaných investorů TUTAMEN SICAV, a.s. 
po dobu trvání uděleného souhlasu. 
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  
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Investiční 
společnosti, investiční fondy, investiční zprostředkovatelé. 
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: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.  
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného 
zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním 
společnostem. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: V rámci tohoto 
zpracování k němu nedochází.  
Ostatní informace: V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z 
důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a 
sledování a průběžného vyhodnocování právních i investičních rizik. 
 
Pokud s některým z výše uvedených účelů zpracování nesouhlasíte, zašlete prosím Vaše stanovisko 
na info@tutamen.cz, předem děkujeme. 

mailto:info@tutamen.cz

