
 

 

 

 

Tyto webové stránky provozuje společnost NAM system, a.s. se sídlem: U Pošty 1163/13, Havířov – 

Prostřední Suchá 735 64, identifikační číslo: 25862731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS 

v Ostravě, oddíl B, vložka 2365 (“dále jen NAM”).  Prosíme, pročtěte si pečlivě naši politiku užívání 

cookies a dalších technologií před používáním této webové stránky. 

Používáním této stránky souhlasíte s nakládáním s vašimi osobními údaji a s používáním cookies a 

dalších níže uvedených technologií webových stránek. 

1. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Díky naší webové stránce sbíráme a zpracováváme různé typy osobních údajů. To zahrnuje: 

 Informace, které poskytnete při vyplňování různých formulářů např. formulář pro registraci, pro 

sepsání požadavků na naše služby. Jsou to jméno a příjmení, adresa bydliště či místa 

podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní 

číslo.  

 Informace, které potřebujeme v případě, že hlásíte jakýkoli problém s naší webovou stránkou. 

 Informace nasbírané pomocí cookies a dalších níže uvedených technologií webových stránek. 

 Informace, které poskytnete při registraci na eshopu, pro objednávky nebo používání našich 

služeb. Jsou to jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové 

identifikační číslo, adresa elektronické pošty, historie objednávek, fakturace, dodací listy, 

doklady související se smlouvou.  

 2. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY 

Tato webová stránka také může obsahovat odkazy na ostatní webové stránky NAM nebo webové 

stránky partnerů společnosti NAM, stránky sociálních sítí nebo dalších společností spolupracujících se 

společností NAM. Pokud kliknete na takový odkaz, berte prosím na vědomí, že i tyto stránky mají svoji 

politiku soukromí a cookies. Prosíme, projděte si také jejich podmínky, pokud se chystáte tyto stránky 

používat. 

 Tato webová stránka může také obsahovat iFrame, který zobrazuje obsah jiné webové stránky NAMu 

nebo webové stránky třetích stran. NAM nenese žádnou zodpovědnost za obsah stránek třetích stran 

zobrazených pomocí funkce iFrame. Informace na nich zobrazené jsou plně pod zodpovědností jejich 

majitelů a provozovatelů. NAM nemá žádnou kontrolu nebo zodpovědnost za obsah nezávislých 

webových stránek a poskytuje tento obsah svým návštěvníkům pro jejich osobní vyhodnocení. Pokud 

tedy navštívíte stránku s takovým obsahem, můžete se dostat do kontaktu s cookies daného 
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provozovatele. NAM nemá tyto cookies nijak pod dohledem. Vždy si proto zkontrolujte zásady ochrany 

soukromí i u těchto stránek. 

Prosíme, berte na vědomí, že NAM nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek 

třetích stran. 

 3. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje při používání našich webových stránek můžeme získat třemi způsoby: 

1. Pokud odešlete vaše osobní údaje společnosti NAM, uložíme je a použijeme pro potřeby 

zpracování vašeho požadavku (např. zodpovězení dotazu či dodání zboží) a pro zpětný kontakt 

s vámi. 

2. Pokud si od nás zakoupíte zboží či službu, nebo si od nás zboží či službu sice nezakoupíte, ale 

udělíte nám souhlas, použijeme vaše osobní údaje pro marketingové účely. 

Pro efektivní nastavení našich webových stránek sbíráme pomocí cookies informace z vašeho počítače, 

jako je internetový protokol (IP), typ prohlížeče a jazykové nastavení, operační systém počítače, 

poskytovatel internetového připojení (ISP), Vaše pohlaví. Pro účely cílení internetové reklamy a k tomu, 

abychom vám mohli nabídnout zboží a služby, které vás zajímají, sbíráme pomocí cookies a dalších 

technologií uvedených v článku 5. informace o tom, jaké naše webové stránky navštěvujete a jakou 

dobu na nich trávíte. 

Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme nebo nesdílíme s jinými společnostmi, které by je využívaly pro 

svoje vlastní potřeby bez vašeho předchozího výslovného souhlasu. 

4. COOKIES 

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše internetové 

stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve 

vašem počítači. 

 CO JE TO “COOKIE”?  

“Cookie” je malý soubor, typicky složený ze slov a čísel, který odešle náš server do prohlížeče ve vašem 

počítači. Hlavním účelem cookies je umožnění serveru poskytnout co nejzajímavější obsah webové 

stránky danému uživateli dle jeho individuálních potřeb a preferencí. 

 JAKÉ COOKIES NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY  POUŽÍVAJÍ? 

Naše webové stránky používají tyto cookies: 

 Vlastní cookies, které jsou důležité pro funkčnost webové stránky a jsou automaticky aktivovány 

při otevření stránky uživatelem. Slouží pro efektivní nastavení našich webových stránek. 

Pomocí vlastních cookies sbíráme informace o internetovém protokolu (IP), typu prohlížeče, 

který používáte a jazykovém nastavení, operačním systému vašeho počítače a poskytovateli 

internetového připojení (ISP). 

 Vlastní cookies, které vám usnadňují přihlášení na naše webové stránky a nakupování v našich 

eshopech. 

 Cookies, které jsou poskytovány společnosti Google, pomocí niž tato společnost shromažďuje 

a ukládá informace pro reklamní služby nebo funkce Google, které se mohou zobrazit na jiných 

webech. Služba Google Analytics nám pomáhá analyzovat provoz na našich stránkách a v 

aplikacích.  



 

 

 Facebook pixel, což je cookie sloužící pro reklamní účely na Facebooku. 

Informace získané pomocí cookies uchováváme po dobu 1,5 let.  

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy: 

http://www.aboutcookies.org/ (EN) 

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/archive/20170301/ (CZ) 

 5. DALŠÍ TECHNOLOGIE:  

Analyzovat provoz na našich stránkách a v aplikacích a vytvářet profily vašeho zájmu a nákupního 

chování nám pomáhají též další technologie: Smartsupp, Leadforensics, Mouseflow. Tyto služby nám 

poskytují vaši IP adresu, identifikační údaje a záznamy o vašem chování na našich stránkách. Informace 

uchováváme po dobu 365 dní. 

 

6. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ 

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich 

koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení, stačí 

v též prohlížeči vymazat historii prohlížení. 

Menu 'Nápověda' ve vašem prohlížeči vám sdělí: 

 jak zabránit přijmutí nových cookies ve vašem prohlížeči 

 jak nastavit v prohlížeči oznámení při příjmu nového cookie 

 jak kompletně vypnout cookies 

Pokud kompletně vypnete cookies, nemusí být některé funkce naší webové stránky dostupné. 

Doporučujeme proto nechat cookies zapnuté. 

Nechcete-li již vidět reklamy na Facebooku, stačí kdykoli při zobrazení reklamy na Facebooku kliknout 

na „Skrýt reklamu“. 

7. PRÁVA K INFORMACÍM O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH, OPRAVA, 

BLOKOVÁNÍ NEBO SMAZÁNÍ 

Kdykoli můžete získat informace o vašich osobních údajích, o informacích, které jsou o vás uloženy, o 

zdroji těchto dat, o příjemcích těchto dat, o způsobu uchování dat a také o osobách a společnostech, 

se kterými vaše data sdílíme. Navíc máte právo aktualizovat, opravovat nebo mazat tato data dle 

platných zákonů. 

Pokud jste nám poskytli osobní údaje a chcete vědět, které údaje jsou u nás uloženy a zpracovávány 

nebo pokud chcete informace o jejich zpracování, využívání a sdílení, případně vyžadujete jejich opravu 

/ zablokování / smazání kontaktujte nás. 

 

http://www.aboutcookies.org/
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/archive/20170301/


 

 

 8. PRÁVO K ODEJMUTÍ VAŠEHO SOUHLASU 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před 

tímto odvoláním. Svůj nesouhlas s použitím cookies a dalších technologií můžete vyjádřit způsobem 

uvedeným v článku 6. 

9. ZMĚNA PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VYUŽÍVÁNÍ 

COOKIES 

Jakékoli v budoucnu učiněné změny našich pravidel o ochraně osobních údajů a využívání cookies 

budou zveřejňovány na našich webových stránkách. Pro jakékoli aktualizace či změny doporučujeme 

pravidelně tyto stránky kontrolovat 

10. KONTAKTUJTE NÁS  

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů 

nás neváhejte kontaktovat: 

Poštovní adresa: NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  

e-mail pro zpracování osobních údajů u služeb NAM system: mailto:gdpr@nam.cz 

e-mail pro zpracování osobních údajů u služeb ONI system: gdpr@onisystem.cz  

telefon:  +420 553 036 711  

prostřednictvím formuláře na: www.nam.cz/gdpr 

 

Verze: červen 2018 
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