
Vaše soukromí na stránkách 
www.mluvteohypoglykemii.cz 

Toto prohlášení se vztahuje pouze na tyto webové stránky a popisuje, jak a proč 

shromažďujeme informace o Vás jako uživateli. 

 

1. Informace, které shromažďujeme 

Shromažďujeme informace, které nám pomohu zlepšovat naše webové stránky. O 

některé informace Vás požádáme přímo, ale jiné budeme shromažďovat automaticky. 
Všechny automaticky shromážděné informace jsou uloženy v souhrnné podobě a nelze je 

použít k identifikaci Vás jako konkrétní osoby. Příležitostně Vás požádáme o informace, 

které mohou být někdy osobně identifikovatelné a soukromé. V důsledku toho můžeme 

informace, které shromažďujeme, rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

a) Souhrnné statistické údaje o návštěvníkovi 

b) Osobní identifikovatelné údaje 

Nepropojujeme souhrnné statistické údaje o návštěvnících s osobními identifikovatelnými 

informacemi. 

 
Souhrnné statistické údaje o návštěvnících 

Při návštěvě našich webových stránek automaticky shromažďujeme obecné informace o 
Vašem počítači a jeho lokalizaci a případně také o webových stránkách, ze kterých jste 

přišli. Tyto informace nelze použít pro identifikaci Vaší osoby. Tyto informace se používají 

pouze v souhrnné podobě, aby nás informovaly tom, odkud naši návštěvníci přichází, na 
co se dívají a jak jednají a na kterých stránkách tráví nejvíce času. 

  

Údaje, které získáváme automaticky: 

• Podpora souborů cookies první strany (zda nám dovolíte umístit soubor cookie do svého 

počítače) 
• ID návštěvníka (poskytováno souborem cookie, který umístíme na Váš počítač) 

• Odkaz (odkud jste přišli, např. Google.com) 

• Datum a čas návštěvy 
• Lokální nastavení a jazyk (pro stanovení, ze které jste země) 

• Operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, atd.) 
• Prohlížeč a verze prohlížeče (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, atd.) 

• Rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768, atd.) 

• Podpora JavaScript 
• Podpora Java 

• IP adresa (adresa počítače na internetu pouze pro statistické účely – nejsou získávány 
žádné osobní identifikovatelné informace) 

• Název stránky, kterou si prohlížíte 

• URL stránky, kterou si prohlížíte 
• Čas strávený na stránce 

• Typ zařízení (tablet, mobilní telefon, stolní počítač), výrobce, operační systém, 

poskytovatel mobilního připojení 
• Země, region, město, stát, PSČ 

• Klíčová slova zadávaná do vyhledávacího políčka na webu a vyhledávaná klíčová slova, 
která vedla ke kliknutí na URL adresu stránky 

• Opětovní načtení, kliknutí na stránky, frekvence návratu na stránku 

• Průběh vstupu a výstupu ze stránky 



• Stahování souborů 

  

Osobní identifikovatelné údaje 

Někdy o Vás musíme shromáždit více osobních identifikovatelných údajů. Některé oblasti 
/ části našich webových stránek mohou vyžadovat registraci, abyste se mohli přihlásit; 

můžeme Vás požádat o informace, jako je Váš věk a povolání, abychom lépe porozuměli 
účelu Vaší návštěvy a zlepšili Vaše zkušenosti s návštěvou. V každém případě, kdykoli 

Vás požádáme o jakékoli osobní identifikovatelné údaje, které lze použít k identifikaci 

Vaší osoby jako jednotlivce, požádáme o Váš souhlas a vždy poskytneme vysvětlení, proč 
tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je ukládáme a jak plánujeme 

jejich zpracování a používání. 

 

2. Jak jsou informace používány 

Shromažďujeme a ukládáme pouze osobní identifikovatelné údaje pro účely uvedené v 

průběhu procesu shromažďování údajů. Po dokončení zpracování Vašich údajů pro 

uvedené účely je vymažeme a zlikvidujeme, abychom zajistili Vaše soukromí. 

 

3. Shromažďování citlivých údajů 

Na těchto webových stránkách neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje 

týkající se Vašeho zdraví, etnického původu, náboženského vyznání nebo politického 
přesvědčení. V ojedinělých případech, kdy se snažíme shromažďovat další citlivé údaje, 

to budeme provádět v přísném souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů. 

 

4. Ochrana dětí 

Ochrana soukromí dětí je důležitá. Společnost Novo Nordisk nemá v úmyslu 
shromažďovat osobní údaje dětí (dítě je definováno jako osoba mladší 18 let) bez 

souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Děti NEMAJÍ poskytovat osobní 
identifikovatelné informace společnosti Novo Nordisk bez výslovného souhlasu jejich 

rodičů nebo zákonného zástupce. 

V případě potřeby budeme děti informovat, aby neposkytovaly osobní údaje. Pokud Vaše 
dítě odeslalo osobní údaje a chtěli byste požádat o jejich odstranění, kontaktujte nás 

prosím. 

 

5. Jak zajišťujeme bezpečnost údajů 

Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v požadovaném 

rozsahu. Shromážděné údaje se za žádných okolností neprodávají třetím stranám. 

 

6. Kde jsou údaje zpracovávány? 

Jakékoli osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být odesílány mezinárodně v rámci 
globální organizace Novo Nordisk. Máme zavedeny vnitřní postupy, abychom zajistili 

odpovídající úroveň ochrany bez ohledu na to, kde se ve společnosti Novo Nordisk Vaše 

údaje nacházejí. 

Zjistěte více informací o našem stanovisku ohledně ochrany osobních údajů. 

 

http://www.novonordisk.cz/kontakt.html
http://www.novonordisk.cz/kontakt.html
http://www.novonordisk.cz/content/dam/CzechRepublic/AFFILIATE/www-novonordisk-cz/Home/About%20Novo%20Nordisk/Documents/GDPR_Notice_of_data_processing_EU_4.0.pdf


7. Zveřejnění třetím stranám 

Nikdy nebudeme předávat nebo prodávat osobní identifikovatelné údaje o našich 

návštěvnících třetí straně. 

Obecně budeme sdílet informace pouze s našimi smluvními poskytovateli služeb a 
poradci. Abychom však mohli dodržovat zákonné povinnosti, chránit práva, majetek nebo 

bezpečnost společnosti Novo Nordisk, jejích zaměstnanců a dalších osob nebo v případě, 
že prodáme nebo provedeme likvidaci jakékoli součásti obchodních aktivit nebo aktiv, 

mohou být osobní údaje sdíleny. Jakékoli takové sdílení bude v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů. 

 

8. Práva návštěvníků 

Máte právo vědět, zda uchováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, můžete získat 

přístup k takovým údajům a v případě nepřesnosti můžete požadovat, aby byly údaje 
opraveny. Jste také oprávněni znát účel (účely) a můžete vznést námitku vůči společnosti 

Novo Nordisk proti použití svých osobních údajů a požadovat vymazání těchto 

údajů. Kontaktujte nás prosím, pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům 
nebo pokud máte jakékoli obavy týkající se svých osobních údajů. 

 

9. Použití cookies 

Cookie je jednoduchý textový soubor, který je uložen na Vašem počítači nebo mobilním 
zařízení serverem webové stránky; pouze tento server bude moci načíst nebo přečíst 

obsah tohoto souboru cookie. Každé cookie je unikátní pro Váš webový prohlížeč. Bude 

obsahovat některé anonymní informace, jako je jedinečný identifikátor a název webu a 
některé číslice a čísla. Umožňuje webové stránce zapamatovat si Vaše preference – např. 

výběr jazyka. 

Ve společnosti Novo Nordisk používáme soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k 
tomu, abyste se mohli pohybovat na webových stránkách nebo poskytovat určité 

základní funkce. Používáme cookie, abychom vylepšili funkčnost webových stránek 
uložením Vašich preferencí. Soubory cookie také používáme, abychom pomohli zlepšit 

výkon našich webových stránek a byli schopni Vám poskytnout lepší uživatelský dojem. 

• Přísně nezbytné cookies; soubory cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, abyste se 
mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich funkce. 

• Funkční cookies; funkční cookies zaznamenávají informace o provedených volbách a 
umožňují nám přizpůsobit webové stránky podle Vašich potřeb. 

• Výkonnostní cookies; výkonnostní cookies se používají na webových stránkách 

společnosti Novo Nordisk k interním účelům, aby nám pomohly zajistit lepší uživatelský 
dojem. Informace poskytované těmito soubory cookies nám pomáhají pochopit, jak naši 

návštěvníci používají webové stránky novonordisk.com, abychom mohli vylepšit jejich 

obsah. 
• Pixely sociálních médií; pixely se používají k propagaci a přesměrování obsahu na 

sociálních médiích 

Více informací o cookies obecně je uvedeno zde. 

 

10. Právní upozornění 

 
Informační účely 

http://www.novonordisk.cz/kontakt.html
http://www.novonordisk.cz/kontakt.html
http://www.aboutcookies.org.uk/


Obsah prezentovaný na webových stránkách společnosti Novo Nordisk je uveden 

výhradně pro informační účely. Webové stránky Vám neposkytují poradenství ani 
doporučení jakéhokoli druhu a neměli byste se na ně spoléhat při jakýchkoli rozhodnutích 

nebo jednáních. Doporučujeme Vám, abyste konzultovali odborné poradce v příslušné 
oblasti, pokud jde o použitelnost jakéhokoli konkrétního aspektu obsahu. Zejména žádné 

informace na těchto webových stránkách nepředstavují výzvu nebo nabídku k investování 

nebo obchodování s cennými papíry společnosti Novo Nordisk. Webové stránky dále 
uvádí vybrané informace o onemocněních a jejich léčbě. Takové informace nejsou určeny 

jako lékařská rada. Tyto informace nenahrazují rady odborných zdravotnických 

pracovníků. Pokud máte nějaké zdravotní potíže nebo máte podezření na nějaké 
zdravotní problémy, měli byste se poradit se svým praktickým lékařem nebo jiným 

kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. 

  

Informace poskytované „tak, jak jsou“ 

Informace na této stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a společnost Novo Nordisk 

neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, vyjádřené ani předpokládané, včetně, ale nikoli 

výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro 
určitý účel nebo neporušování zákona. Společnost Novo Nordisk neposkytuje žádná 

prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o úplnost, přesnost, včasnost, 
dostupnost, funkčnost a soulad s platnými zákony. Používáním těchto webových stránek 

přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí odpovídat 

Vašim potřebám nebo požadavkům. 

  

Odmítnutí závazků 

Společnost Novo Nordisk ani naši poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakékoli 

škody nebo zranění, které vzniknou v důsledku Vašeho přístupu na tyto webové stránky 
nebo nemožnosti přístupu na ně nebo z důvodu Vašeho spoléhání se se na jakékoli 

informace uvedené na těchto stránkách. Společnost Novo Nordisk se zříká jakékoli 

odpovědnosti za přímé, nepřímé, náhodné, následné, sankční a zvláštní nebo jiné škody, 
ztrátu příležitosti, ušlý zisk nebo jakékoli jiné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu. Toto 

omezení zahrnuje poškození nebo jakékoli viry, které mohou ovlivnit Vaše počítačové 
vybavení. 

  

Odkazy na jiné stránky 

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné weby, které nejsou společností Novo 

Nordisk vlastněny ani kontrolovány; pamatujte, že nejsme zodpovědní za zásady týkající 
se ochrany osobních údajů na těchto stránkách ani nad nimi nemáme kontrolu. Toto 

prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro informace shromážděné na těchto 
stránkách. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních 

údajů všech navštívených webových stránek, které shromažďují osobní údaje. 

  

Stránky s odkazy na nás 

Společnost Novo Nordisk nepodporuje webové stránky odkazující na stránky společnosti 
Novo Nordisk. Společnost Novo Nordisk nenese odpovědnost za obsah na těchto 

oblíbených webech ani za kontrolu nad informacemi, které si uživatelé mohou zvolit, aby 
na těchto webových stránkách uvedli. 

  

 

 



Změny 

Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo změnit, upravit, nahradit nebo odstranit 

jakýkoli obsah nebo může omezit přístup nebo přerušit distribuci těchto stránek kdykoli a 

podle svého výhradního uvážení. 

  

Autorské právo a použití obsahu 

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn 

autorskými právy. Ochranné známky, servisní značky, obchodní jména, loga a produkt 
zobrazené na těchto stránkách jsou celosvětově chráněny a žádné z nich nelze použít bez 

předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk. Obsah těchto webových 

stránek si můžete stáhnout pouze pro osobní a nekomerční použití. Není dovolena žádná 
úprava ani další reprodukce obsahu. V opačném případě nesmí být obsah kopírován nebo 

používán jiným způsobem. 

  

Použití otázek a komentářů 

Jakékoli dotazy, připomínky, návrhy nebo jakákoli jiná komunikace, včetně jakýchkoli 

nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how, které můžete uvést na těchto 

stránkách nebo jinak poskytnout společnosti Novo Nordisk, elektronicky nebo jiným 
způsobem, jsou nedůvěrného charakteru a stávají se majetkem společnosti Novo 

Nordisk, a společnost Novo Nordisk je může použít bez omezení jakýmkoli způsobem a 
pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a/nebo marketingu zboží nebo služeb. 

  

Rozhodné právo 

Váš přístup a použití těchto webových stránek a jejich obsahu se bude řídit a 

interpretovat v souladu s právními předpisy České republiky. 

 

11. Koho můžete kontaktovat 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto informací o soukromí, cookies a právního 

prohlášení, pokud chcete získat informace o jakýchkoli osobních údajích, které jsou o Vás 
získány nebo máte-li jakékoli obavy týkající se používání Vašich osobních údajů ve 

společnosti Novo Nordisk, můžete nás kontaktovat na infoline@novonordisk.com nebo 

telefonicky na čísle +420 233 089 611.  
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