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Prohlášení o ochraně osobních údajů 
Ochrana osobních údajů 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi 
vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu 
s právními předpisy na ochranu osobních údajů i s tímto prohlášením 
o ochraně osobních údajů. 

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních 
údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje 
(například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), dochází k tomu, pokud je to 
možné, vždy dobrovolně. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu 
poskytovány třetím stranám. 

Upozorňujeme na to, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci e-
mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana údajů před 
přístupem třetích stran není možná. 

Cookies 

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies 
nezpůsobují ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Cookies slouží 
k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější 
a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve 
Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. 

Většina námi používaných cookies jsou takzvané „relační cookies“. Po 
ukončení Vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Jiné cookies 
zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto 
cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. 

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o používání cookies 
informováni, a soubory cookie povolit jen v jednotlivém případě, přijetí 
souborů cookie v určitých případech nebo obecně vyloučit a také aktivovat 
automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci 
souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena. 
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Soubory protokolu serveru 

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace 
v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč 
automaticky posílá. Patří k nim: 

> druh a verze prohlížeče, 

> používaný operační systém, 

> URL odkazujícího serveru, 

> název hostitele příslušného počítače, 

> čas požadavku serveru. 

Tyto údaje se nedají přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou 
slučovány s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně 
ověřit, pokud se dozvíme o konkrétních důvodech pro protiprávní používání. 

Google Analytics 

Tyto webové stránky používají funkce služby analýzy webu Google Analytics. 
Poskytovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Používání služby zahrnuje režim 
„Universal Analytics“. Pomocí něho je možné přiřadit údaje, relace a interakce 
realizované v několika zařízeních pseudonymnímu ID uživatele a aktivity 
uživatele tak analyzovat v různých zařízeních. 

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Cookies jsou textové soubory, 
které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak 
používáte webové stránky. Informace o tom, jak používáte tyto webové 
stránky, vygenerované souborem cookie, jsou zpravidla přenášeny na server 
společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Aktivací anonymizace IP 
adresy na těchto webových stránkách je IP adresa před přenesením 
v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, krácena. Jen ve výjimečných 
případech je přenášena celá IP adresa na server společnosti Google v USA, 
kde je krácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená Vaším prohlížečem 
v rámci Google Analytics není slučována s jinými údaji společnosti Google. 

Právním základem pro používání Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG 
(zákona o prostředcích komunikace na dálku), popř. čl. 6 odst. 1 písm. f) 
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obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Námi zasílané údaje 
propojované s cookies, rozpoznáním uživatele (např. ID uživatele) nebo 
reklamními ID jsou po 14 dnech automaticky vymazány. K vymazání údajů, 
jejichž doba uchovávání uplynula, dochází automaticky jednou 
měsíčně.  Bližší informace k podmínkám používání a k ochraně osobních 
údajů naleznete zde: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
https://policies.google.com/?hl=de 

Zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie, které se vztahují 
na to, jak používáte webové stránky (včetně Vaší IP adresy), pro společnost 
Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tím, že 
si na níže uvedeném odkazu stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Abyste zabránili zaznamenávání službou Google Analytics na těchto 
webových stránkách do budoucna. Přitom se ve Vašem koncovém zařízení 
uloží tzv. opt-out cookie (cookie pro odmítnutí). Pokud soubory cookie 
vymažete, musíte na odkaz kliknout znovu. 

Používání LeadForensics 

Pro účely marketingu a optimalizace jsou na těchto webových stránkách 
používány produkty a služby společnosti LeadForensics 
(www.leadforensics.com). Hlavní sídlo společnosti LeadForensics se nachází 
v Communication House 26 York Street, Londýn, W1U 6PZ, Velká Británie. 
LeadForensics zjišťuje podrobnosti o Vaší organizaci, včetně telefonního čísla, 
webové adresy, kódu OKEČ a popisu společnosti. LeadForensics zároveň 
ukazuje skutečný průběh Vaší návštěvy těchto webových stránek, včetně 
veškerých stránek, které jste navštívili a které jste si prohlíželi, a včetně toho, 
kolik času jste na těchto stránkách strávili. Údaje nejsou v žádném případě 
používány k osobní identifikaci individuálního návštěvníka. Pokud jsou 
shromažďovány IP adresy, jsou neprodleně po získání anonymizovány. 
Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost 
LeadForensics shromážděné informace využívat k tomu, aby vyhodnotila Vaši 
návštěvu webových stránek, aby vytvářela zprávy o aktivitách na webových 
stránkách a aby poskytovala provozovateli webových stránek další služby 
spojené s používáním webových stránek i internetu. 

Plugin prohlížeče 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. 
Upozorňujeme Vás však na to, že je možné, že v tomto případě nebudete 
moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. 
Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem 
cookie, které se vztahují na to, jak používáte webové stránky (včetně Vaší IP 
adresy), pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google 
zabránit tím, že si na níže uvedeném odkazu stáhnete a nainstalujete do 
prohlížeče plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Další informace o nakládání s údaji uživatelů ve službě Google Analytics 
naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Kontaktní formulář 

Když nám přes kontaktní formulář pošlete dotazy, budou Vaše údaje 
z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, 
u nás uloženy pro účely zodpovězení dotazu a pro případ následných dotazů. 
Tyto údaje neposkytujeme bez Vašeho souhlasu jiným osobám. 

Údaje v souvislosti s newsletterem 

Pokud chcete odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, 
potřebujeme od Vás e-mailovou adresu i informace, které nám umožní ověřit, 
že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s přijímáním 
newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány. Tyto údaje používáme 
výhradně pro zasílání požadovaných informací a neposkytujeme je třetím 
stranám. 

Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro 
zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například přes odkaz „Odhlásit 
odběr“ v newsletteru. 

SSL šifrování 

Tyto stránky používají z důvodů bezpečnosti a za účelem ochrany přenosu 
důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám pošlete jako 
provozovateli stránek, SSL šifrování. Šifrované připojení poznáte podle toho, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu 
zámku v řádku prohlížeče. 

Když je SSL šifrování aktivováno, nemohou údaje, které nám pošlete, číst třetí 
strany. 

Právo na přístup k osobním údajům, výmaz, znepřístupnění 

Máte kdykoli právo na bezplatný přístup ke svým uloženým osobním údajům, 
informace o jejich původu a příjemcích i o účelu zpracování údajů a také 
právo na opravu, znepřístupnění nebo výmaz těchto údajů. Ohledně tohoto 
tématu i dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete 
kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu. 

Nesouhlas s reklamními e-maily 

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s používáním kontaktních údajů zveřejněných 
v rámci povinnosti uvést je v impresu pro zasílání výslovně nevyžádané 
reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně 
vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních 
informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spamů). 
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