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1. Úvod 

Společnost NTT Ltd. a všechny její dceřinné společnosti, včetně NTT Czech Republic s.r.o., se sídlem Milevská 

2095/5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 261 75 738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 77064 (souhrnně „NTT Ltd.“ či příslušné tvary 1. osoby množného čísla) si uvědomují nutnost 

zajistit, aby byly informace o vás („Osobní údaje“) shromažďovány, používány, uchovávány, sdíleny a likvidovány 

(souhrnně „Používány“) spravedlivým, etickým, transparentním, bezpečným a zákonným způsobem. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké Osobní údaje o vás Používáme a jakým způsobem je 

Používáme, a dále vaše možnosti a práva ve vztahu k vašim Osobním údajům. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na naše Používání vašich Osobních údajů v rámci naší 

interakce s vámi prostřednictvím našich webových stránek a stránek sociálních médií („Stránky“), které odkazují 

na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo Osobních údajů o vás, které můžeme shromažďovat off-line 

nebo získávat od jiných stran. 

V některých oblastech po celém světě existují další požadavky, které se vztahují na způsob Používání vašich 

Osobních údajů. Proto se prosím seznamte s příslušnými upozorněními a prohlášeními o ochraně osobních údajů 

pro tyto lokality. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů tvoří nedílnou součást našich Podmínek používání, které upravují 

používání našich Stránek. 

Pokud máte ke způsobu našeho Používání vašich Osobních údajů jakékoli dotazy nebo chcete podat stížnost, 

kontaktujte nás na adrese privacyoffice@global.ntt. 

2. Informace, které o vás získáváme 

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás identifikují nebo které se vás týkají. 

Osobní údaje o vás získáváme z různých zdrojů, jedná se například: o Osobní údaje, které získáváme přímo od 

vás, Osobní údaje, které o vás shromažďujeme automaticky při vašem používání našich Stránek, a Osobní údaje, 

které získáváme z jiných zdrojů, které jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Typy Osobních údajů, které o vás shromažďujeme, se liší v závislosti na naší interakci s vámi. 

• Osobní údaje, které získáváme přímo od vás 

Osobní údaje získáváme přímo od vás v následujících případech: 

• Když se stanete naším klientem: pokud se stanete naším klientem nebo jste zástupcem 

některého z našich klientů, shromažďujeme vaše jméno, obchodní kontaktní údaje, název 

pracovní pozice a název zaměstnavatele; 

• nákup našich produktů, služeb nebo řešení: k objednání našich produktů, služeb a řešení si 

musíte nejprve vytvořit účet (shromažďované informace jsou uvedeny výše); kromě informací 

shromažďovaných v rámci procesu vytváření účtu budeme také shromažďovat vaše platební 

údaje; 
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• kontaktování naší společnosti nebo poskytnutí zpětné vazby: pokud od nás požadujete 

informace, můžeme shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, název pracovní pozice, odvětví, 

místo, kde se nacházíte (polohu), a obsah dotazu. Pokud odpovíte na naše průzkumy (dotazníky), 

můžeme také zíslat vaši zpětnou vazbu týkající se našich produktů, služeb a řešení. 

• přihlášení k odběru našich sdělení nebo zpravodajů: pokud se přihlásíte k odběru našich 

zpravodajů nebo sdělení, shromažďujeme vaši e-mailovou adresu; 

• stažení dokumentů, zpráv nebo jiných materiálů: můžeme shromažďovat vaše jméno, 

kontaktní údaje, název pracovní pozice, odvětví a polohu. 

• registrace na naše akce, workshopy nebo semináře a účast na nich: shromažďujeme vaše 

jméno, kontaktní údaje, stravovací preference, kontaktní preference a další informace, které 

mohou být uvedeny ve formulářích z jednotlivých akcí. 

• používání našich Stránek: jestliže používáte naše Stránky, budeme shromažďovat informace o 

tomto vašem používání a dále veškeré informace, které prostřednictvím těchto Stránek 

poskytnete. 

• interakce na našich stránkách sociálních médií: pokud zveřejníte příspěvek na stránkách 

našich sociálních médií, můžeme o vás shromažďovat informace z vašeho příspěvku. Tyto 

informace zpravidla Používáme, abychom odpovědeli na váš dotaz, přičemž dané informace 

obvykle nepřiřazujeme k vašemu účtu. 

• Osobní údaje, které získáváme automaticky 

Naše společnost i naši poskytovatelé služeb prostřednictvím souborů cookie, měřicích pixelů (web 

beacons) a dalších technologií automaticky shromažďují následující informace o vašem používání našich 

Stránek, např. název vaší domény; typ vašeho prohlížeče a operační systém; vámi navštívené webové 

stránky; odkazy, na které kliknete; jazykové předvolby; demografické informace, jako jsou vaše 

marketingové preferece; vaše IP adresa; informace o době, po kterou navštěvujete nebo používáte naše 

Stránky, a odkazující URL, tzn. URL webové stránky, která vás přivedla na naše Stránky. Prostřednictvím 

shromažďování vaší IP adresy můžeme také shromažďovat informace o vaší přibližné poloze. Tyto 

informace zpravidla nekombinujeme s jinými informacemi, které jsme o vás shromáždili dříve, např. jinými 

Osobními údaji. Více informací naleznete níže v části „Soubory cookie a podobné technologie“. 

• Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů. 

Osobní údaje shromažďujeme také z jiných zdrojů, kterými jsou: 

• ostatní dceřinné společnosti NTT Ltd.: v souladu s platnými právními předpisy a s vaším 

souhlasem v případech, kdy je to vyžadováno, nám mohou naše dceřinné společnosti (nebo 

ostatní společnosti ze skupiny NTT Ltd.) poskytnout vaše kontaktní údaje, pokud se domnívají, 

že by vás produkt, služba nebo řešení mohly zajímat. 
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• naši obchodní partneři: informace o vás shromažďujeme od našich obchodních partnerů, se 

kterými nabízíme služby pod našimi značkami společně (v rámci tzv. co-brandingu) nebo se 

účastníme společných marketingových aktivit. 

• veřejné databáze nebo služby pro zkvalitňování mailingových seznamů: informace o vás 

získáváme z veřejných databází a od poskytovatelů služeb pro zkvalitňování mailingových 

seznamů. Prostřednictvím poskytovatele služeb můžeme například ověřovat adresy pro zasílání 

emailů. V některých případech může mailingové činnosti provádět náš externí poskytovatel 

služeb a nám aktualizované kontaktní údaje nejsou poskytovány. 

Neshromažďujeme o vás citlivé Osobní údaje ani zvláštní kategorie Osobních údajů, např. informace týkající se 

vašeho zdraví, biometrické nebo genetické informace, informace o náboženském vyznání, politických názorech, 

členství v odborech, rase nebo sexuální orientaci, žádáme vás tedy, abyste nám tyto informace neposílali ani 

neposkytovali. 

Za určitých okolností se můžete rozhodnout, že nám Osobní údaje neposkytnete. Pokud jsou však vaše Osobní 

údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše produkty, služby nebo řešení a přístup na naše 

Stránky, popř. vykonávat administrativní funkce, nemusí být výkon těchto činností z naší strany bez vašich 

Osobních údajů možný. 

3. Jak vaše Osobní údaje Používáme 

Vaše Osobní údaje Používáme pro následující účely, v závislosti na účelu, pro který byly vaše 

Osobní údaje shromážděny, a na našem vztahu s vámi:  

• plnění nebo uzavření smlouvy s vámi nebo vaším zaměstnavatelem:  poskytování našich 

produktů, služeb nebo řešení vám/vašemu zaměstnavateli a jednání na základě vašich 

požadavků; 

• naše oprávněné obchodní zájmy: ochrana našich oprávněných obchodních zájmů nebo 

zájmů třetí strany, se kterou vaše Osobní údaje sdílíme. Z našich  oprávněných zájmů 

vycházíme zejména při zpracování Osobních údajů za účelem správy, provozu nebo propagace 

naší podnikatelské činnosti, včetně přímého marketingu, a přenosů Osobních údajů v  rámci 

skupiny NTT pro obchodní a administrativní účely. Pokud při Používání vašich Osobních údajů 

vycházíme z tohoto základu, vždy posuzujeme, zda naše obchodní zájmy nepřevažují nad 

vašimi základními právy a svobodami. Kromě toho máte za určitých okolností právo vznést 

proti našemu Používání vašich Osobních údajů námitku. Viz část „Vaše práva“ tohoto 

Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

• plnění zákonných povinností:  abychom zajistili dodržování příslušných zákonů a předpisů, 

které upravují a regulují naši podnikatelskou činnost;  

• vámi poskytnutý souhlas: v případech, kdy nám udělíte souhlas s Používáním vašich 

Osobních údajů. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V  případě udělení souhlasu 

obdržíte podrobné informace o tom, jak budeme vaše Osobní údaje používat a možnostech 

odvolání vašeho souhlasu v  případě, že změníte názor.   
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4. Jak informace o vás Používáme 

Vaše Osobní údaje můžeme Používat k  tomu, abychom:   

• vám umožnili efektivní používání a  zlepšování našich produktů, služeb a řešení. 

Například: 

• výkon administrativních a obchodních funkcí a interní reporting,  

• zasílání administrativních informací a správu našeho obchodního vztahu s  vámi, 

• získávání vaší zpětné vazby o našich produktech, službách a řešeních, mimo jiné 

prostřednictvím průzkumů klientské spokojenosti; v  těchto případech budou vaše 

Osobní údaje Použity výhradně za účelem zaslání průzkumu (dotazníku) 

(prostřednictvím naší platformy Customer Experience Management provozované třetí 

stranou), 

• posuzování výkonnosti našich Stránek a zlepšování jejich fungování,  

• zpracování vašich objednávek a poskytování našich produktů, služeb a řešení vám 

nebo vašemu zaměstnavateli,  

• poskytování aktuálních informací o našich produktech, službách a řešeníc h, 

• zodpovídání vašich dotazů a plnění vašich požadavků,  

• aktualizace našich záznamů a vašich kontaktních údajů,  

• vám poskytovali marketingové materiály a mohli přizpůsobit (personalizovat) váš zážitek. Tedy 

například, abychom vám mohli: 

• zasílat marketingová sdělení, 

• poskytovat vám personalizovanější obsah informací (nebo celkový zážitek) při interakci 

s námi, 

• umožnit přihlášení k odběru našich zpravodajů a zařadit vás do mailingových seznamů,  

• umožnit nastavení vašich preferencí u marketingových sdělení a souborů cookies,  

• umožnit vaši registraci na námi pořádané akce, workshopy a semináře;  

• mohli dosáhnout našich obchodních cílů a analyzovat informace.  Například, abychom mohli:  

• navázat, řídit a udržovat náš obchodní vztah s  vámi, 

• vytvořit statistiku používání našich Stránek, 

• zpracovávat a odpovídat na požadavky, dotazy, podněty a stížnosti v  souvislosti 

s ochranou Osobních údajů,  
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• plnit naše smluvní závazky.  

• je využili pro výzkumné a analytické účely. Například, abychom mohli:  

• lépe porozumět, jakým způsobem používáte naše Stránky, 

• zkvalitňovat naše produkty, služby a řešení,  

• vyhodnocovat poptávku po produktech, službách a řešeních,  

• spravovat průzkumy a dotazníky, například v oblasti průzkumu trhu nebo klientské 

spokojenosti. 

• mohli plnit naše zákonné povinnosti, například: 

• vyšetřit, zabránit nebo přijmout opatření v  souvislosti s nezákonnou činností či 

podezřením na podvodné jednání,  

• vyšetřit případy porušení našich Podmínek používání nebo tohoto Prohlášení 

o ochraně osobních údajů. 

5. Jak informace o vás sdílíme 

Pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme vaše Osobní údaje sdílet s 

následujícími stranami (v závislosti na konkrétní situaci):  

• ostatní dceřinné společnosti NTT Ltd.:  pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně 

osobních údajů.  NTT Ltd. je stranou odpovědnou za správu Osobních údajů, které jsou 

Používány společně. 

• obchodní partneři: za účelem společného nabízení služeb (v rámci tzv. co -brandingu), nebo 

účasti na společných marketingových aktivitách, dle  podmínek příslušných právních předpisů,  

• poskytovatelé služeb: za účelem poskytování provozních služeb nebo usnadňování transakcí 

naším jménem, mimo jiné včetně zpracování objednávek, pomoci s aktivitami souvisejícími s 

prodejem nebo poprodejní podporou, zákaznické podpory, doručování e-mailů, analýzy dat, 

distribuce průzkumů a přehledů, a auditu,  

• orgány veřejné moci: za účelem zodpovídání žádostí o informace ze strany příslušného 

orgánu veřejné moci v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právními postupy nebo 

dle požadavků příslušných zákonů, předpisů nebo právních postupů, popř. v  případě potřeby 

za účelem dodržení postupu v  rámci soudního řízení, soudních příkazů nebo vládních opatření.  

Osobní údaje můžeme rovněž sdílet za následujících okolností : 

• pokud se sdílením vašich Osobních údajů souhlasíte,  

• v souvislosti s jakýmkoli společným podnikem, fúzí, prodejem aktiv společnosti, konsolidací 

nebo restrukturalizací, financováním, nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části 
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jinou společností, a ve vztahu k našim poradcům a  poradcům jiné společnosti v rámci takové 

transakce, 

• v případě ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti NTT, jejích obchodních 

partnerů, vás nebo jiných osob, popř. dle dalších požadavků příslušných právních předpisů,  

• z jiných právních důvodů. 

Pokud Osobní údaje sdílíme s našimi poskytovateli služeb nebo jinými stranami, vynakládáme 

přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že přijmou  vhodné fyzické, administrativní a technické 

zabezpečení k ochraně Osobních údajů, př ičemž nejsou oprávněni používat Osobní údaje k jinému 

účelu, než je účel, k  němuž jsou těmto stranám dané Osobní údaje nebo přístup k  nim poskytovány. 

6. Jak informace o vás chráníme 

Zavazujeme se chránit vaše Osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničen ím, ztrátou, 

změnou, neoprávněným přístupem nebo zpřístupněním prostřednictvím kombinace fyzických, 

administrativních a technických záruk, a smluvně zajišťujeme, aby naši poskytovatelé služeb, kterým 

vaše Osobní údaje zpřístupňujeme, jednali stejně.  

V souvislosti se Stránkami upozorňujeme, že nemůžeme zaručit bezpečnost vašich Osobních údajů; 

vaší povinností je proto podniknout přiměřené kroky k ochraně vašich Osobních údajů (například tím, 

že nebudete sdílet svá hesla, zvolíte si silná hesla a uplatn íte další opatření). 

7. Jak dlouho informace o vás uchováváme 

Informace o vás uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, 

s výjimkou případů, kdy jsme povinni je uchovávat déle z  důvodů plnění zákonné povinnosti, řešení 

sporů, ochrany našeho majetku nebo uplatňování našich práv. Mezi kritéria, na jejichž základě 

určujeme délku uchovávání Osobních údajů, patří například tyto případy:  

• máme zákonnou, smluvní nebo jinou povinnost uchovávat vaše Osobní údaje, popř. v  rámci 

vyšetřování pro účely soudních sporů, 

• vaše Osobní údaje jsou nezbytné k  vedení přesných obchodních a finančních záznamů,  

• existují automatizované prostředky, které vám umožňují neustálý přístup k  vašim Osobním 

údajům i možnost jejich výmazu, 

• z vaší strany byl udělen souhlas s tím, abychom vaše Osobní údaje uchovávali po delší dobu, 

a vaše Osobní údaje uchováváme v souladu s  tímto vaším souhlasem. 

V některých případech můžeme vaše údaje anonymizovat v souladu s našimi interními postupy a tyto 

anonymizované záznamy můžeme uchovávat po delší dobu.  
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8. Přeshraniční předávání 

Jako globální společnost působící ve více než 70 zemích světa můžeme předávat vaše Osobní údaje do zemí, 

v nichž vykonáváme podnikatelskou činnost, nebo mezinárodním organizacím v souvislosti s výše uvedenými účely 

a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. 

V případě předávání vašich Osobních údajů mimo zemi, v níž byly původně shromážděny, do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci, zajistíme, aby byly v souladu s příslušnými právními předpisy poskytnuty vhodné záruky 

zajišťující ochranu vašich Osobních údajů. V případě zájmu o kopii těchto záruk se na nás můžete obrátit, viz část 

„Jak nás kontaktovat“ níže. 

9. Vaše práva 

Dle různých právních předpisů o ochraně osobních údajů v  různých zemích máte určitá práva ve vztahu 

k vašim Osobním údajům. Naše společnost je ovšem zaručuje bez ohledu na to, kde se nacházíte.   

Zavazujeme se dodržovat vaše práva, zejména:  

• právo na informace: máte právo vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, jak s nimi  

nakládáme, odkud je získáváme, s kým je sdílíme, jak dlouho je uchováváme a  proč je 

potřebujeme, 

• právo na přístup: máte právo na přístup k vašim Osobním údajům a na získání kopie vašich 

Osobních údajů z naší strany, 

• právo na opravu: máte právo aktualizova t nepřesné a/nebo neúplné Osobní údaje o  vás, 

• právo být zapomenut: máte právo na výmaz, odstranění nebo likvidaci vašich Osobních 

údajů, 

• právo na přenositelnost údajů:  máte právo své Osobní údaje bezpečným a zabezpečeným 

způsobem přenášet, kopírovat nebo předávat a znovu je používat pro své vlastní účely,  

• právo odvolat souhlas: máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený v  souvislosti 

s Používáním vašich Osobních údajů nebo v souvislosti s  činnostmi přímého marketingu, 

• právo na omezení Používání:  máte právo omezit způsob jakým Používáme vaše Osobní 

údaje, 

• právo vznést námitku: máte právo ukončit naše Používání vašich Osobních údajů nebo 

našemu Používání zamezit. Zejména můžete vznést námitku proti tomu, abychom Používali 

vaše Osobní údaje pro přímý marketing nebo abychom vaše Osobní údaje prodali.  

• právo napadnout automatizovaná rozhodnutí: máte právo vznášet dotazy k  rozhodnutím 

učiněným o vás čistě automatizovanými prostředky (tj. bez lidské účasti nebo lidského zásahu) 

a tato rozhodnutí kontrolovat,  
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• právo na stížnost: máte právo podat stížnost nebo podnět ohledně toho, jakým způsobem 

Používáme vaše Osobní údaje. Stížnosti lze podávat přímo u nás nebo u  příslušného úřadu 

pro ochranu osobních údajů.  

Pokud nás budete kontaktovat, můžeme od vás požadovat určité informace k ověření vaší totožnosti, 

abychom vám byli schopni pomoci. Pokud to příslušné právní předpisy povolují, můžeme vám za 

přístup k vašim Osobním údajům účtovat přiměřený poplatek, o jakémkoli poplatku vás ovšem budeme 

předem informovat. 

V některých případech nemusíme být schopni žádosti vyhovět z důvodu jiných právníc h nebo 

regulatorních faktorů, popř. dle příslušných právních předpisů nemusíme být povinni uplatňování těchto 

práv zajistit. Můžeme také mít oprávněný obchodní zájem na zamítnutí žádosti o  uplatnění vašich práv. 

V případě požadavků, stížností nebo dotazů týkajících se těchto práv se na nás můžete obrátit, viz 

část „Jak nás kontaktovat“ níže. 

10.    Soubory cookie a podobné technologie 

Když vstoupíte na naše Stránky, používáme my a naši poskytovatelé služeb soubory cookies (malé 

textové soubory obsahující jedinečné identifikační číslo, které jsou ukládány ve vašem počítači nebo 

zařízení) a podobné technologie, například skripty, vložené webové odkazy, měřicí pixely (web 

beacons), lokální sdílené objekty (soubory flash cookie) a lokální úložiště (HTML 5). My a naš i 

poskytovatelé služeb používáme soubory cookies například u těchto činností:  

• umožnění vám přihlásit se na našich Stránkách,  

• vaše ověření, 

• vedení přehledu informací, které nám byly z  vaší strany poskytnuty, 

• zkvalitňování možností prohlížení Stránek, 

• individuální přizpůsobení našich interakcí s  vámi, 

• ukládání a správa vašich předvoleb a nastavení,  

• shromažďování statistických údajů, 

• analýza výkonu a použitelnosti našich Stránek,  

• měření schémat provozu pro naše Stránky,  

• určování, které části našich Stránek byly navštíveny. 

Tyto technologie shromažďují informace, které váš prohlížeč odesílá na naše Stránky, včetně údajů, 

jako je typ vašeho prohlížeče, informace o vaší IP adrese (jedinečném identifikátoru přiřazenému 

vašemu počítači nebo zařízení, který vašemu počítači nebo zařízení umožňuje komunikovat 

prostřednictvím internetu), společně s datem, časem a trváním vaší návštěvy, stránkami, které si 

prohlížíte, a odkazy, na které klikáte.  
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Naše Stránky také mohou obsahovat měřicí pixely (web beacons) nebo podobné technologie 

poskytovatelů analýz, jejichž prostřednictvím jsou shromažďovány informace o vaší aktivitě na našich 

Stránkách k usnadnění tvorby agregovaných statistik.  

Více informací o tom, jak používáme soubory cookie a další technologie, nalez nete v příslušném 

Prohlášení o souborech cookie. 

Naše Stránky v současné době nereagují na požadavky webových prohlížečů na „nesledování“. Několik 

našich poskytovatelů služeb, kteří tyto soubory cookie nebo měřicí pixely (web beacons) na našich 

Stránkách používají, však umožňuje vyjádřit nesouhlas s cílenou reklamou. Můžete také deaktivovat 

určité sledování, viz informace uvedené v této části (například deaktivací souborů cookie); dále můžete 

vyjádřit nesouhlas s cílenou reklamou, viz pokyny uvedené v  Prohlášení o souborech cookie. 

11.   Odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran  

Naše Stránky mohou uvádět odkazy na webové stránky jiných stran. Část obsahu, reklamy a  funkcí 

našich Stránek může být poskytována prostřednictvím jiných stran, které s námi nejs ou nijak propojeny. 

Nejsme odpovědní, ani nečiníme žádná prohlášení ve vztahu k zabezpečení, postupům v oblasti 

ochrany osobních údajů nebo obsahu těchto stránek a rovněž v  tomto směru neposkytujeme žádné 

záruky. Před sdílením Osobních údajů na těchto stránkách třetích stran se prosím seznamte s 

příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a  zásadami používání souborů cookie na těchto 

stránkách třetích stran. Používání těchto stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko.  

Můžete s námi také komunikovat prostřednictvím zásuvných modulů (pluginů) sociálních médií 

„lajkováním“ nebo sdílením informací, které jsou uváděny na našich Stránkách. Zásuvné moduly 

sociálních médií jsou provozovány samotnými sociálními síťemi (například Facebook, Linkedln, Twitter, 

Google+ atd.) a vztahují se na ně podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů a  zásady 

používání souborů cookie příslušné sociální sítě. Prosíme seznamte se s  těmito podmínkami.   

12.    Sdělení pro účely přímého marketingu 

Je možné, že vám budeme zasílat sdělení pro účely přímého marketingu o našich produktech, službách 

a řešeních. 

V těchto případech máte možnost si zvolit, zda si přejete od nás marketingová sdělení dostávat.  

S odběrem našich marketingových materiálů můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas. A dále  si můžete 

nastavit komunikační předvolby, a to:  

• volbou možnosti „Odhlásit“, která je součástí naší komunikace s vámi a která je dále k  dispozici 

ve spodní části našich Stránek, 

• aktualizací vašich preferencí v našem online centru pro nastavení preferencí ( Preference 

Center), 

• zasláním e-mailu na adresu privacyoffice@global.ntt.  

Když obdržíme a ověříme vaši žádost s  vyjádřením nesouhlasu, vyhovíme jí co nejdříve, jakmile to 

bude prakticky možné. 
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I v případě, že vyjádříte nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení, můžeme vám v rámci vašeho 

pokračujícího používání našich produktů, služeb a  řešení i nadále zasílat administrativní sdělení, 

s jejichž zasíláním vyjádřit nesouhlas nelze.  

Vaše Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, které s  námi nejsou nijak propojeny (nejsou 

součástí skupiny NTT) pro jejich vlastní účely přímého marketingu ani tyto Osobní údaje neprodáváme, 

nepronajímáme, nedistribuujeme ani jinak komerčně neposkytujeme žádné třetí straně.  

13.   Ochrana osobních údajů dětí 

Rodičům a zákonným zástupcům doporučujeme, aby aktivně sledovali online aktivity svých dětí. Naše 

Stránky nejsou zaměřeny na děti. Pokud se domníváte, že jsme mohli získat Osobní údaje o osobě, 

která ve vaší zemi nedosáhla věku potřebného pro vyjádření souhlasu, bez  řádného souhlasu rodiče 

dítěte nebo jeho zákonného zástupce, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e -mailu na adrese 

privacyoffice@global.ntt. 

14.   Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů  

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli aktua lizovat. Pokud tak učiníme, 

aktualizujeme informace u položek „Verze“ a „Poslední aktualizace“ v horní části Prohlášení 

o ochraně osobních údajů. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám doporučujeme pravidelně sledovat – získáte tak 

aktuální informace o tom, jak vaše Osobních údaje Používáme a jaké jsou naše postupy v  oblasti 

ochrany osobních údajů. 

15.    Jak nás kontaktovat 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak vaše Osobní údaje používáme, nebo pokud máte nějaké 

obavy v souvislosti s ochranou osobních údajů, případně pokud chcete podat žádost či stížnost týkající 

se vašich Osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacyoffice@global.ntt.  

 

 

 

 
 


