
1. Úvodní informace 

Při prohlížení a hledání informací, nabídek nebo objednávání zboží v internetovém obchodě www.ww2.cz 

nebo www.ww2.sk souhlasíte s pravidly obsaženými v Politice soukromí zveřejněné na těchto stránkách. 

Jakub Zelenka IČ:75442353 jako majitel www.ww2.cz a www.ww2.sk si vyhrazuje právo zavádění změn 

v Politice soukromí. V případě zavádění změn v Politice soukromí nemají tyto vliv na základní pravidlo: 

neprodáváme a neposkytujeme jiným než zde uvedeným třetím osobám osobní nebo adresní údaje 

klientů/uživatelů. 

2. Osobní údaje 

Uživatel musí při podávání objednávky vyplnit formulář s údaji nutnými pro zaslání zboží. 

V modulu kniha návštěv, popřípadě v dotazech u zboží může uživatel uvést své osobní údaje na formuláři 

pro přidání dotazu, ale není to vyžadováno mimo komunikačního e-mailu. 

Je třeba pamatovat, že uživatel vyjadřuje zcela dobrovolně souhlas se zpracováním vlastních osobních 

údajů fyzickou osobou Jakubem Zelenkou pro marketingové účely a to včetně zasílání Newsletterů. 

Každý uživatel má právo nahlížet na své údaje a opravovat je. Může to provést kontaktováním operátora 

na kontaktní e-mailové adrese info@ww2.cz. 

3. Zveřejnění osobních údajů 

Osobní údaje uvedené při zobrazování komentářů k výrobkům a v knize návštěv jsou dostupné všem 

návštěvníkům stránek obsahujících tyto údaje. 

4. Komentáře klientů 

Komentáře, které klienti přidávají pod výrobky a které jsou zároveň hodnocením obchodu (také zasílané 

na e-mailovou adresu obchodu), se stávají vlastnictvím fyzické osoby Jakuba Zelenky a mohou být 

použity v původní nebo zkrácené formě pro propagaci obchodu nebo výrobků, které se v něm nacházejí. 

Takové komentáře nebudou nikdy podepsány úplným jménem a příjmením, ledaže klient s tím bude 

souhlasit. Zavazujeme se také, že nebudeme zkreslovat komentáře a nebudeme je používat v jiném 

kontextu pro propagaci jiného výrobku, než to bylo záměrem autora. 

5. Bezpečnost údajů 

Internetový obchod www.ww2.cz a www.ww2.sk je založen na nejmodernějším zařízení a softwaru po 

vzoru nejlepších řešení. 



6. Jaké údaje o vás shromažďujeme? 

Abyste mohli používat některé funkce našeho systému, budete se muset zaregistrovat. Při registraci se 

Vás zeptáme na Vaši e-mailovou adresu, jakou budete používat na našich stránkách, na heslo, adresu a 

osobní údaje. 

Než budete moci uskutečnit nákup zboží v našem obchodě, zeptáme se Vás na e-mail, jméno, příjmení, 

adresu bydliště, telefonní číslo a údaje ohledně způsobu platby, např. typ kreditní karty, číslo kreditní 

karty, datum platnosti, číslo CVV. 

7. Údaje shromažďované automaticky 

Během Vaší návštěvy našich webových stránek se automaticky ukládá číslo IP Vašeho počítače. 

8. Údaje shromažďované při kontaktu s námi 

Kontaktujete-li nás prostřednictvím webových stránek, telefonicky, e-mailem atp., poskytujete nám své 

osobní údaje, např. jméno, příjmení, e-mailovou adresu atp. 

9. Jak využíváme vaše údaje? 

V žádném případě nebudeme prodávat údaje shromážděné o vás třetím subjektům. 

Údaje shromážděné při transakci nákupu budou využity pro účely realizace transakce, včetně přijetí 

peněz z Vaší strany a zaslání objednaného zboží na Vámi zadanou adresu. Vaše údaje mohou být za 

tímto účelem poskytnuty firmě, která obsluhuje platební transakce za účelem zatížení Vaší kreditní karty, 

kurýrní firmě za účelem dodání zásilky a IRISOFT SYSTEMS, s.r.o. IČ: 27945014 jakožto správci našich 

webových stránek. 

Pokud jste se přihlásili k odběru Newsletteru nebo jste jinak souhlasili s jeho odběrem, využijeme Vaše 

údaje pro zasílání našeho Newsletteru. 

Údaje shromažďované automaticky mohou být použity pro analýzu postojů uživatelů na našich webových 

stránkách, shromažďování demografických údajů o našich uživatelích nebo pro personalizaci obsahu 

našich webových stránek. Tyto údaje o každém uživateli se shromažďují automaticky. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu 

Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, 

pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich 

zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno 

zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší 

spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho 

tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Heureka.sk; 

tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše 

osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. 



Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit 

námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky 

vám dotazník nebudeme dále zasílat. 

V případě kontroly Hlavního inspektorátu pro ochranu osobních údajů mohou být Vaše údaje 

zpřístupněny zaměstnancům inspektorátu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Při porušení pravidel našeho servisu, porušení práv, nebo budou-li to vyžadovat právní předpisy, 

můžeme zpřístupnit Vaše údaje justičním orgánům. 

10. Jak Vás budeme kontaktovat? 

Pokud jste provedli transakci zboží, můžete od nás dostávat e-maily nebo SMS zprávy ohledně stavu 

realizace objednávky. Můžeme Vás také kontaktovat telefonicky. 

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho Newsletteru nebo jste jinak souhlasili s jeho odběrem, budeme 

Vám zasílat e-mailem náš Newsletter. Pokud se chcete odhlásit z Newsletteru tak po přihlášení k Vašemu 

účtu vyberte záložku Upravit osobní údaje a zrušte zaškrtnutí u Newsletteru, pokračujte kliknutím na 

Uložit profil a Vaše odhlášení bude uloženo. 

11. Využívání cookies 

Soubory cookies jsou informace, které server ukládá na disk Vašeho počítače. Informace ze souborů 

cookies umožňují přizpůsobit vzhled webových stránek Vašim zájmům (např. rozhodují o obsahu 

reklamy, která se objeví na webových stránkách). Cookies je také nástroj pro pořizování údajů ohledně 

oblíbenosti daných webových stránek. 

Používáme dva druhy souborů cookies: – session – jsou ve Vašem zařízení do okamžiku odhlášení se z 

webových stránek nebo do okamžiku vypnutí možnosti ukládání souborů cookies v daném internetovém 

prohlížeči, – trvalé – zůstávají ve Vašem zařízení po dobu určenou v nastavení souborů cookies v 

možnostech internetového prohlížeče nebo do doby jejich ručního odstranění uživatelem. 

Software obvykle dovoluje implicitně působení souborů cookies. Můžete je však kdykoli vypnout (všechny 

prohlížeče mají takovou nabídku). Omezení využívání souborů cookies může občas ovlivnit některé 

funkce umístěné na webových stránkách. 

Soubory cookies neohrožují systém Vašeho počítače. Provádějí bezejmennou identifikaci, převážně 

obsahují pouze název webových stránek, ze kterých pocházejí, a také dobu uchovávání na koncovém 

zařízení a jedinečné číslo. 

Soubory cookies mohou obsahovat osobní údaje, pokud jste je zanechali na našich webových stránkách. 

Takové údaje úspěšně chráníme a nikdo neoprávněný k nim nemá přístup. Tyto informace jsou 

využívány pouze při provádění určitých činností, se kterými jste souhlasili (např. při realizaci 

objednávky). Tyto soubory cookies obsahují pouze informace, které jsou nutné pro správné provádění 

našich služeb. 

12. Změny naší politiky soukromí 



Vyhrazujeme si právo změny výše uvedené politiky soukromí zveřejněním nové politiky soukromí na 

těchto stránkách. 

  



13. Zásady bezpečnosti 

Pokud více osob používá jeden počítač, pak po ukončení používání služeb www.ww2.cz a www.ww2.sk, 

ke kterým se musíte přihlásit, se odhlaste, aby nikdo nemohl vidět, používat nebo modifikovat Váš obsah 

nebo informace. 

Vámi uvedené údaje při podávání objednávky znáte pouze Vy a náš obchod. Z naší strany garantujeme, 

že nebudou nikomu poskytnuty, Vy také buďte opatrní při jejich poskytování třetím osobám. 

14. Kontakt 

Firma shromažďující údaje: Jakub Zelenka, IČ: 7544233 

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte prostřednictvím 

kontaktního e-mailu: info@ww2.cz 

 

 


