
Zásady ochrany Vašeho soukromí 

Trakm8 s.r.o. (dále „Trakm8“) zajišťuje, aby vaše soukromí bylo chráněno. Tato politika 

vysvětluje, jak můžeme použít informace, které o vás shromažďujeme a postupy, které máme 

k ochraně vašeho soukromí. 

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na vaše užívání této webové stránky a na vaše 

objednávky našich produktů či služeb. 

Informace, které získáváme a jak s nimi nakládáme. 

Pokud si objednáte produkt nebo služby Trakm8, potřebujeme znát vaše jméno, doručovací 

adresu, číslo kreditní nebo debetní karty a datum ukončení platnosti, e-mailovou adresu a 

telefonní číslo. Tato informace nám umožňuje splnění objednávky nebo obnovení licence. 

Můžeme Vás také požádat, abyste nám poskytli volitelné kontaktní údaje, například své 

faxové číslo nebo číslo mobilního telefonu. 

Pokud se přihlásíte do odběru novinek prostřednictvím emailu budete vyzváni ke 

specifikování oblastí o které máte zájem, abychom mohli přizpůsobit informace, které vám 

zašleme. Zrušit odběr těchto informací můžete kdykoliv na telefonním čísle 

+420 225 852 901 nebo zasláním emailu na adresu: info@trakm8.cz 

Nikdy nepředáváme Vaše informace třetím stranám. 

Můžeme Vámi poskytnuté informace použít pro marketingové účely a speciální nabídky, 

které by Vás mohly zajímat. 

Vaši IP adresu identifikujeme pouze v případě, kdy nás požádáte o pomoc s diagnostikou 

problémů např. nemůžete-li se připojit do některého z našich systémů. 

Odesláním informací souhlasíte s jejich používáním, jak je stanoveno na této stránce. Pokud 

změníme naše zásady ochrany osobních údajů změny budou zveřejněny na této stránce, takže 

se o nich dozvíte. V takovém případě vždy také zasíláme informační email. 

Cookies 

Naše stránky používají cookies ke sledování vašich návštěv na našich webových stránkách. 

Cookie je malý soubor, který je uložený do paměti prohlížeče a na pevném disku vašeho 

počítače. Používáme cookies proto, abychom zrychlili odezvu našich stránek při každé Vaší 

návštěvě. Obvykle můžete použití cookies zakázat ve Vašem prohlížeči, čímž ovšem snížíte 

rychlost odezvy našich webových stánek. 

Bezpečnost Vámi poskytnutých informací 

Dodržujeme přísná bezpečnostní opatření při nakládání s informacemi, které jste nám poskytli 

prostřednictvím toho webu, po telefonu, nebo jinak. Děláme maximum, aby se zabránilo 

neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování vašich osobních údajů. Všechny 

informace uchováváme v tajnosti a ukládáme je na bezpečném serveru, který je chráněn 

firewallem od okolního světa. Používáme Secure Socket Layer (SSL), software pro 

mailto:info@trakm8.cz


Neprozrazujeme informace třetím stranám 

Pokud nemáme Váš výslovný souhlas, nikdy neposkytujeme vaše osobní údaje třetím 

stranám. 

Všechny údaje používáme pouze tak, jak je uvedeno na této stránce. Nikdy je prodáváme, 

nepronajímáme, nebo nepředáváme bez vašeho výslovného souhlasu. 

Váš souhlas 

Odesláním informací souhlasíte se shromažďováním, skladování a zpracování vašich 

osobních údajů z naší strany způsobem stanoveným na této stránce. 

Kontakt týkající se nakládání s osobními údaji  

Můžete nás kontaktovat na adrese: 

Trakm8 s.r.o., U Průhonu 1588/11a, Praha 7, 170 00, Česká republika 

telefonicky:                +420 225 852 901 

faxem:                        + 420 225 852 999 

emailem:                     info@trakm8.cz 

  

Copyright 

Všechny texty, grafika a design jsou chráněny autorskými právy společnosti Trakm8 nebo 

jiných vlastníků autorských práv. Je povoleno elektronicky kopírovat a tisknout papírové části 

tohoto webu výhradně pro účely používání této stránky. Jakékoliv jiné použití materiálů na 

těchto stránkách (včetně kopírování pro jiné než ty, které jsou uvedeny na této stránce je bez 

předchozího písemného souhlasu Trakm8 je přísně zakázáno. 

Ochranné známky 

Trakm8 vlastní ochranné známky Trakm8® a Trakm8 SWIFT®. Tyto ochranné známky jsou 

autorským právem společnosti Trakm8 a jejich použití bez písemného souhlasu společnosti 

Trakm8 představuje porušení práv držitele. 
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