
  

Všeobecné podmínky  
webové stránky číječíslo.cz     
  
 
I. O webové stránce 
 
Webová stránka cijecislo.cz je obsáhlá uživateli vytvářející veřejná diskuze a diskuzní fórum. 
Uživatelé nebo návštěvníci si sdělují informace a komentují nebo hodnotí neznámá telefonní čísla. 
 
Pomáháme informovat veřejnost o neznámých nebo nevyžádaných telefonních kontaktech prostřednictvím 
uživatelů. Využijte obsáhlý telefonní seznam a nebo přispějte k jeho rozvoji přidáním vlastních hodnocení. 
Tyto služby a jejich užívání jsou zcela zdarma. Informace o telefonních číslech můžete využít od našich 
uživatelů, kteří tyto informace vkládají na webové stránky.   
 
Provozovatel stránek nenese v žádném případě odpovědnost za vložená telefonní čísla, příspěvky, komentáře 
nebo hodnocení, které kdokoli z uživatelů a návštěvníků webu vložil. Obsah webu spravuje pouze v rámci 
svých možností a na základě podnětu od dalších uživatelů. Tudíž neručí žádným způsobem za správnost 
nebo aktuálnost příspěvků, komentářů a telefonních čísel i s jejich hodnocením. Není to v podstatě názor 
provozovatele stránek, ale názor jejich autorů, 
kteří sem sdílejí svoje příspěvky za účelem informovat a pomáhat veřejnosti.     
      
    
II. Pravidla užívání obsahu 
 
 1. Uživatel nebo návštěvník nebude zneužívat jiným než určeným a běžným způsobem tyto stránky ve 
     prospěch své osoby ani na jiné účely.  
      
 2. Provozovatel stránek má právo kdykoliv změnit tyto podmínky.    
 
 3. Uživatelé nebo návštěvníci těchto stránek se musí řídit všeobecnými podmínkami a pravidly tohoto                     
     webového portálu. Pokud tyto podmínky a pravidla odmítáte, tak prosím stránku nepoužívejte  
     a ihned ji opusťte.  
 
 4. Webová stránka cijecislo.cz je obsáhlá, uživateli vytvářející se veřejná diskuze a diskuzní fórum.  
     Tyto služby a jejich užívání jsou zcela zdarma.  
 
 5. Uživatel nebo návštěvník používá webovou stránku na vlastní riziko. Pokud není uvedeno jinak 
     provozovatel stránek nemá odpovědnost za škody vzniklé z důvodu nefunkčnosti nebo výpadku  
     internetového připojení.  
 
 6. Provozovatel a poskytovatel této služby není zodpovědný za aktuální, kompletní a nepravdivé 
     informace v konkrétním obsahu. Obsah webu nebo jeho část funguje na principu veřejných 
     informací, které vkládají pouze uživatelé.  
 
 7. Je zakázáno zneužívání webových stránek pro sběr informací, kopírování a ukládání dat i obrázků pro 
     jiné než svoje osobní účely.   
 
 8. Na webu informujeme veřejnost se zkušenostmi nevyžádaných hovorů z call center a pomáháme 
     ostatním zjistit kdo volal. Využijte obsáhlý telefonní seznam a nebo přispějte k jeho rozvoji 
     přidáním vlastních hodnocení nebo doplnění důležitých informací k číslu. Obsah na webu je pro     
     vyplnění na Vaší zodpovědnost, webový portál nenese odpovědnost za Vámi vložený obsah.   
         



  

   
III. Pravidla vkládání obsahu 
 
 1. Každý uživatel nebo návštěvník vědomě vyhledává, komentuje a vkládá obsah na web. Tudíž jsou 
     jejich názorem. Autor nese ve většině případů odpovědnost za vložený obsah. Provozovatel webu 
     nezodpovídá za obsah, který je zde na webu ani za jejich případné právní následky.  
 
 2. Tento web nemá za žádným účelem nějak poškozovat nebo jinak napadat telefonní čísla jejich 
     uživatelů a uživatele samotné. Každá stránka má vytvořené telefonní číslo, které hledáte nebo 
     přidáváte. Tyto stránky proto mají pravidla, která musí každý uživatel po vložení telefonního čísla 
     nebo jeho komentáře a hodnocení respektovat.  
 
3. Máte-li dotaz nebo nás potřebujete kontaktovat? Můžete využít naši emailovou adresu 
    info@cijecislo.cz, budeme se Vám věnovat co možná nejdříve. Pokud máte prostřednictvím našeho 
    webu zájem o vložení Vašeho reklamního banneru nebo textového odkazu stačí nám napsat. 
    Odpovídáme v co nejbližší době. 
  
4. Obsah a data z webu od uživatelů nejsou předávány nebo poskytovány třetím osobám. 
 
5. Autoři neboli uživatelé by neměli propagovat své komerční nebo jiné služby, produkty spojené se 
    svojí osobou nebo firmou bez souhlasu provozovatele těchto stránek.  
 
6. Každý uživatel nebo návštěvník prohlašuje, že nebude šířit prostřednictvím tohoto webu žádné 
    vulgarizmy, slovně napadat, urážet nebo dokonce nabádat k nějaké trestné činnosti.  
 
7. Na webu je také zakázáno vkládat příspěvky, které porušují autorská práva třetích osob a obsahují 
    pornografii nebo vyhrožují násilím osobám nebo skupinám osob. 
  
8. Na webu je také zakázáno vkládat názory na náboženství, nesnášenlivost nebo rasovou diskriminaci.   
  
9. Webová stránka není podle znění zákona č. 480/2004 Sb., odpovědná za obsah vkládaných 
    příspěvků od uživatelů. Nenese také odpovědnost za správnost a přesnost obsahu nebo také kvalitu 
    vkládaných příspěvků.  
 
   
IV. Ochrana osobních údajů 
 
1.  Pokud si myslíte, že konkrétní komentáře nebo telefonní čísla porušují ochranu soukromí nebo další 
     zákony, tak nás prosím kontaktujte na info@cijecislo.cz. Můžete nás požádat o smazání komentáře 
     nebo čísla na které se daný problém vyskytuje. Stačí nám napsat konkrétní důvod a jeho vysvětlení, 
     proč tohle číslo nebo komentář porušuje podle Vás pravidla soukromí, porušuje zákony nebo 
     všeobecné podmínky.  Děkujeme za Vaši podporu, že nám pomáháte udržovat pořádek a stabilitu 
     webové stránky.   
   
2.  Obsah, data nebo informace z webu od uživatelů nejsou a nebudou předávány nebo poskytovány 
     třetím osobám nebo jiným organizacím.  
 
3.  Komentáře a telefonní čísla na webu cijecislo.cz vložená uživateli jsou zveřejněna a dostupná po 
     dobu sdílení nebo po vložení příspěvku. Berte to prosím na vědomí. Pro Vaši bezpečnost nevkládejte 
     do příspěvků své osobních údaje nebo soukromé informace.  
    
4.  Pokud dojde k porušení všeobecných podmínek může dojít z naší strany v některých případech 
     kompletně nebo částečně smazání komentáře nebo telefonní čísla. Poskytovatel má ve většině 
     případů právo smazat jakýkoliv nahlášený příspěvek na webu. Bud’ na požádání nebo na jiný podnět.       



  

     V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů ve    
     smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého  
     a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné  
     s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele, nebo Zpracovatele o vysvětlení,  
     případně požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat  
     o blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle    
     předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li   
     Poskytovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto   
     ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu  
     osobních údajů přímo. 
 
5.  Jako Uživatel údajů máte plný přístup od data schválení obecného nařízení     
     tzn. od 25. 5. 2018: 
 
    - právo na přístup k Vašim osobním údajů a k informacím o zpracování svých osobních údajů 
      dle článku 15 GDPR, potvrzení zda zpracovává osobní údaj nebo informace o účelech zpracování, 
    - právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR,      
    - právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR,  
    - právo na oznámení opravy nebo výmazu dle článku 19 GDPR, 
    - právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR, 
    - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR, 
    - právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
      zpracování, včetně profilování, které má pro Vás jako uživatel údajů právní účinky nebo se Vás 
      obdobným způsobem významně dotýká, dle článku 22 GDPR,   
    - právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,  
  
5.   Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých      
      opatřeních poskytnuta Uživateli bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od  
      obdržení žádosti. Lhůtu je možné ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce. Uživatel musí  
      být informován o změně údajů ze strany Poskytovatele, včetně důvodů jejího prodloužení. Veškerá 
      práva ohledně informací a podmínek jsou k dispozici na příslušném úřadě. 
 
6.  Kdykoliv máte právo na informace o údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy. Máte-li jakékoli další 
     dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud si přejete získat více 
     informací k jednotlivým bodům, můžete nás kdykoli kontaktovat na elektronické adrese      
     poskytovatele info@cijecislo.cz  
 
7.  Poskytovatel veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv uživatelů údajů poskytuje a činí bez     
     platně, není-li dále stanoveno jinak nebo k jiným způsobem. Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná 
     nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu opakuje i delší dobu, může 
     Poskytovatel od Vás zažádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené  
     s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení s učiněním požadovaných úkonů); nebo  
     může Poskytovatel odmítnout Vaší žádosti vyhovět.  
 
8.  Obsah a vložení do formuláře může Uživatel vyplnit a odeslat na webu. Postupovat může dle   
     pokynů uvedených na Internetové stránce a vyplnit formulář. Formulář k vyplnění a editaci na 
     webové stránce obsahuje nebo může obsahovat zejména informace jako: 
  
    - základní informace o jménu,  
    - informace o majiteli,    
    - informace o lokalitě,  
    - informace o telefonním čísle, 
    - informace o bydlišti  
 



  

8.  Poskytovatel je rovněž oprávněn zpracovávat a analyzovat veškeré informace nebo data Uživatele. 
      Řídí se bezpečnostními pravidly s vysoce technickým a organizačním zázemím s několikaletou     
      zkušeností v oboru dle podmínek stanovených zákonem. Pokud dojde nebo by došlo k porušení     
      ochrany dat je neprodleně oznámeno do 72 hodin jak fyzické osobě, tak Úřadu pro ochranu Osobních  
      údajů. Osobní data a údaje Uživatele jsou v bezpečí a ochráněna před jejich zneužitím, ztrátě či jiné  
      manipulaci. Tyto postupy jsou stanoveny v případě porušení zabezpečení. Údaje jsou na samostatném  
      serveru v zabezpečené a šifrované serverovně příslušné služby. 
 
V. Cookies soubory 
 
1. Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas  
    s jejich používáním. Ve věčině případů jsou součástí pro správný chod webu. Rovněž jsou 
    používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, 
    jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah   
    i funkčnost stránek.    
  
2. Cookies neboli textové soubory jsou uložené v počítači uživatele internetové stránky.  
    Jedná se o funkci zpětného rozpoznání návštěvníka v anonymním profilu.   
    Kdykoliv je možnost na webové stránce deaktivovat neboli vypnout soubory cookies.   
    Omezení jejich používání může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování   
    webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefunkční, 
    je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a umožnit přijetí cookies zařízení 
    pro správný chod webu.    
     
3. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele  
    a optimalizaci využití webových stránek.      
   
4. Web používá Google Analytics pro zaznamenávání návštěvníků na našich stránkách.  
    Služba pro webovou analýzu Google Analytics a jejich hlášení k vyhodnocování charakteristik  
    a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google, Inc. Monitoruje Váš pohyb na našem    
    webovém portále, prohlížení stránek nebo údaje o Vašem zařízení. Tyto informace probíhají  
    v anonymitě a pomáhají našemu webu zlepšit uživatelské prostředí.  Více informací najdete na  
    oficiálních stránkách, nebo dole na webu. Obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč     
    uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Slouží především pro přesnější přizpůsobení      
    obsahu a zajištění bezpečného prostředí na webu. Cookies nejsou vázány na jméno ani e-mailovou    
    adresu, často ale obsahují přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci     
    prohlížeče. Souhlas se zpracováním je jasně viditelný v podobě tlačítka umístěného ve spodní liště. 
    Je současně také odvolatelný.  Je také srozumitelný ohledně účelu zpracování a jeho dalších      
    informací a podmínkách.  
 
5. Nedochází k využívání nebo zneužívání žádných osobních údajů, pouze ke statistickému   
    vyhodnocení anonymních dat. Uživatel přístupem na webovou stránku souhlasí s oprávněním          
    Poskytovatele využívat informace získané prostřednictvím cookies na jejich stránkách k určeným  
    účelům jako jsou např. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení,  
    navštěvované internetové stránky a pohyb na stránkách, reklamy zobrazené Uživatelem nebo  
    informace, které Uživatel na navštívené internetové stránce uvedl.  V rámci služby Google Analytics  
    nebude adresa IP získaná z Vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými na základě     
    podmínek a poskytnutí informací společností Google. Data jsou zabezpečeny a šifrovány  
    s certifikovanou službou na ochranu dat a údajů.   
    
6. Pokud chcete odmítnout soubory cookies najdete je v nastavení na stránkách společnosti Google. 
    Více konkrétních informací najdete na oficiálních stránkách společnosti Google. 
 
7. Pokud nesouhlasíte s využíváním souborů cookies, stránky prosím nepoužívejte a opusťte. 



  

    Děkujeme za pochopení. 
 
8.  V případě, že má Uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy 
chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Společností to pro účely zajištění 
lepšího provozu a uživatelský lepší prostředí internetových stránek.     
 
 
Váš tým číječíslo.cz  
 
 
 
 
 
 


