OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJģ

Klademe nejvČtší hodnotu k ochranČ a zabezpeþení vašich dat. Bez ohledu na to, zda jste
zákazník nebo pouze návštČvník naší online-prezentace, nakládáme s veškerými údaji, které
od vás dostáváme a které ukládáme, jako s "Osobními informacemi".
Pro nakládání s osobními informacemi jsme si stanovili tyto zásady:
1 . Jsme naprosto v souladu s pĜísnými pĜedpisy zákona o OchranČ osobních údajĤ.
Zákon se týká ukládání, zpracování a využívání osobních údajĤ, a to zejména zákon þ.
101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ.

2 . Osobní údaje nejsou prodávány, zapĤjþovány, pronajímány nebo pĜedávány jiným
zpĤsobem. Vyhrazujeme si však právo sdČlit osobní údaje jiným spoleþnostem v rámci
restrukturalizace nebo fúze, pokud je to v souladu se základními zásadami pro
zacházení s údaji, jak je popsáno výše a mají sídlo v ýeské republice nebo Evropské
unii, pĜípadnČ ve tĜetí zemi s odpovídající ochranou údajĤ.

3 . NesdČlujeme Osobní informace tĜetím osobám. Možná výjimka je sdČlování osobních
informací spoleþnostem, které jsou s námi spojeny pĜímo nebo nepĜímo. Dále si
vyhrazujeme právo na sdČlení osobních údajĤ Outsourcingovým partnerĤm se zárukou
zákonného a bezpeþného používání dat, které je smluvnČ podloženo v souladu se
základními zásadami pro nakládání s informacemi, jak je popsáno v tomto dokumentu.
Dále si vyhrazujeme právo na sdČlení osobních údajĤ tĜetím stranám, pokud jsme
nuceni tak uþinit ze zákona, soudním rozhodnutím pĜíslušného soudu, nebo na žádost
pĜíslušného orgánu veĜejné moci nebo pokud jsme nuceni k ochranČ našeho majetku a /
nebo aktiv prostĜednictvím pĜíslušných úĜedních orgánĤ v dĤsledku jednání nebo
opomenutí na vaší stranČ.

4 . Omezíme se pĜi sestavování údajĤ na to, co je nutné a rozumné. PĜi shromažćování
osobních údajĤ vás odkazujeme na tyto základní principy a informujeme vás o tom, jak
chceme data použít. Požadujeme osobní informace k provádČní našeho podnikání a
splĖujeme zákonné požadavky. Na druhé stranČ nám to také umožĖuje poskytnout vám
lepší služby šité na míru. MĤže se proto stát, že spojíme osobní údaje s dalšími údaji,
které máme k dispozici, aby bylo možné optimalizovat naše služby.

5 . VysvČtlení týkající se používání Google Analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu
poskytovanou spoleþností Google Inc ("Google"). Google Analytics používá tzv. cookies,
což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem poþítaþi a umožĖují, mimo
jiné, analyzovat, jakým zpĤsobem používáte naše webové stránky. Zpravidla jsou
informace generované cookies pĜevedeny a uloženy na serveru v USA, který je
provozován Google. Google bude užívat tČchto informací jménem provozovatele tohoto
webu s cílem vyhodnotit vaše používání webových stránek, sestavit zprávy o þinnosti
webu a poskytovat služby na webových stránkách provozovatele týkající se webových
stránek a internetového použití. Tyto zprávy a tyto služby jsou využívány pro neustálé
zlepšování služeb nabízených touto webovou stránkou.
MĤžete zabránit ukládání cookies pĜíslušným nastavení ve svém prohlížeþi. NicménČ
musíme zdĤraznit, že pokud to udČláte, nebudete moci využívat všechny funkce této
webové stránky v plném rozsahu. MĤžete také zabránit získávání a zpracování údajĤ
týkajících se vašeho používání této webové stránky (vþetnČ vaší IP adresy) a
generováním cookies Googlem pouhým stažením a instalací následujícího Google plugin prohlížeþe po kliknutí na následující odkaz: http: / / tools.google.com / dlpage /
gaoptout? hl = en. Další podobné plug-in jsou k dispozici také od jiných poskytovatelĤ v
závislosti na konkrétním prohlížeþi, který používáte.
S ohledem na diskusi o využívání analytických nástrojĤ s plnými IP adresami, prosím
vemte na vČdomí, že tato webová stránka používá Google Analytics s "anonymizeIp ()"
funkce, která zajišĢuje, že IP adresy jsou zpracovávány v okleštČné podobČ a zabraĖuje
tak jejich vysledovaní ke konkrétnímu uživateli. V þlenských státech Evropské unie nebo
v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodáĜském
prostoru, Google zkrátí vaši IP adresu pĜed pĜenášením. IP adresa odeslána z vašeho
prohlížeþe pĜi používání Google Analytics není v kombinaci s jakýmikoli jinými daty
Google.

