
 

Zásady ochrany osobních údajů 
 

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby 

1.1 Děkujeme za Váš zájem o pronájem licence RS TIPMARKER. Níže vás informujeme o nakládání s 

vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí 

kterých můžete být osobně identifikováni. 

1.2 Právnická osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného 

nařízení o ochraně údajů (GDPR) je ANTANA Group s.r.o, IČO: 09274171, Jana Švermy 14, 432 01 

Kadaň, Česká republika, email: info@tipmarker.cz. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů 

je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a 

prostředcích zpracování osobních údajů. 

1.3 Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu 

(např. Objednávek nebo dotazů odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo TLS šifrování. 

Šifrované připojení můžete rozpoznat řetězcem „https://“ a symbolem zámku v řádku prohlížeče. 

 
 

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek 

Používáte-li náš web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak 

neposkytnete informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. 

„Soubory protokolu serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující údaje, které 

jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit: 

• Datum a čas v době přístupu 

• Množství dat odeslaných v bajtech 

• Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku 

• Použitý prohlížeč 

• Použitý operační systém 

• Použitá IP adresa (v případě potřeby anonymní formou) 

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu 

o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Data nebudou předávána ani použita jiným 

způsobem. Vyhrazujeme si však právo zkontrolovat soubory protokolu serveru zpětně, pokud existují 

konkrétní náznaky neoprávněného a nebo nezákonného použití. 

 
 

3) Cookies 

Abychom zpříjemnili návštěvu našeho webu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na 

různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. 

Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po zavření 

prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a 

umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš 

prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, 

shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a 
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umístění, jakož i hodnoty IP adresy v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie jsou automaticky 

smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. 

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomohou učinit náš web zajímavějším. Za 

tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek ukládají také cookies od partnerských 

společností (soubory cookie třetích stran). 

Jedná se například o společnosti: 

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko 

Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND 

SEZNAM a.s., Radlická 3294/10, Praha 

Vezměte prosím na vědomí, že si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o 

nastavení souborů cookie a rozhodnout se jednotlivě, zda je přijmout nebo vyloučit přijímání 

souborů cookie v určitých případech nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje 

nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, 

jak můžete změnit nastavení souborů cookie. 

Upozorňujeme, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nebudou soubory 

cookie přijímány. 

 
 

4) Kontakt s námi 

Osobní údaje se shromažďují, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře 

nebo e-mailu). Která data se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze vidět z příslušného 

kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem zodpovězení vašeho 

požadavku nebo pro kontaktování vás a související technické správy. Právní základ pro zpracování 

údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 

odst. 1 písm. b GDPR. Vaše data budou vymazána po konečném zpracování vaší žádosti, pokud lze 

vyvodit z okolností, že daná záležitost byla konečně vyjasněna a za předpokladu, že neexistují žádné 

zákonné požadavky na uchovávání. 

 
 

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy 

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud 

nám je poskytnete při uzavření smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou 

shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je 

možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, 

které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po ukončení smlouvy nebo 

smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data dočasně uchována s ohledem na doby 

uchovávání podle daňových a obchodních zákonů a po uplynutí této doby budou vymazána. 
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