
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Základní shrnutí: 

Společnost Empower Company, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to 
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých 
před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné 
pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. Společnost Empower Company, s.r.o. je 
majitelem stránek nupreme.com a nustore.com.  

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Empower Company, s.r.o., se sídlem 
Nám. Bedřicha Hrozného 1755, 289 22 Lysá nad Labem, identifikační číslo: 24785385, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174057 (dále jen 
„správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pražská 298 – areál AMZ, 
Brandýs n/L – St. Boleslav, 250 01, adresa elektronické pošty obchod@nupreme.com, telefon: 601 
588 258. 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

  

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je 
nezbytné pro: 

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením 
takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); 

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) 
nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-

bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při 
ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. Námi nabízená možnost platby platební kartou je 
právě popsanými bezpečnostními standardy zcela chráněna. To, že jsou Vaše údaje přenášeny 
zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku nebo klíče ve spodní části stránky 
Vašeho prohlížeče. 

2.3. Nasazení cookies – Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme 
prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-

commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální 
nákupní košík zpravidla provozován s cookies. 



V internetovém obchodě nustore.cz je použit trvalý cookie, aby bylo možno obsah Vašeho košíku 
uložit po dobu Vašeho nakupování. Trvalý cookie bude uložen ve Vašem počítači a setrvá v něm i po 
zavření prohlížeče. Tento cookie může být při další návštěvě webové stránky znovu přečten. Bez 
tohoto trvalého cookie by nemohly být žádné produkty dány do košíku, kvůli čemuž by bylo 
nakupování na nustore.com vyloučeno. 

U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookie přizpůsobit vlastnímu přání. 

2.4. Google Analytics – Webová stránka nupreme.com používá Google Analytics – službu pro 
webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textová 
data, která budou uložena na Vašem počítači, a která Vám umožní analýzu užívání webové stránky. 
Informace vygenerované cookie o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy, přičemž 
za účelem její anonymizace prostřednictvím “_anonymizelp()” není na Google Analytics předáváno 
posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto 
informace použije k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestaví zprávu o aktivitách 
na webové stránce pro jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojených s užíváním 
webové stránky nebo internetu. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím 
osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údajů společností 
Google pověřeny. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP-adresu s jinými svými daty. 
Instalaci cookies můžete prostřednictvím nastavení softwaru Vašeho prohlížeče vyloučit; v tomto 
případě Vás ale upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci plně využít veškeré funkce 
webové stránky nupreme.com. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas 
se zpracováním Vašich údajů společností Google právě popsaným způsobem a k shora uvedenému 
účelu. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, 
můžete si zde (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=cz ) stáhnout deaktivační 
Add-on pro internetový prohlížeč. 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní 
údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí 
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů 
není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení (newsletter) a činění dalších 
marketingových aktivit. 

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení. 

  

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a 
dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, 
nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

  



5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se 
na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické 
služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak 
správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. 

  

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním 
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich 
osobních údajů. 

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným 
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné 
smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

  

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních 
údajů. 

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné 
podobě, zejména hesla, antivirový program, zabezpečené cloudové řešení pro ukládání všech 
firemních dokumentů. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

  

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s 
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. 
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v 
celém rozsahu přijímáte. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní 
na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou 
adresu, kterou jste správci poskytl/a. 


