
 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 

Děkujeme, že jste navštívili web Bilfinger Tebodin B. V. (dále jen 

Bilfinger). 

1. Přehled ochrany údajů 
Obecné informace 

Následující informace vám poskytnou přehled toho, co se stane s vašimi 

osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje 

všechny údaje, které lze použít k osobní identifikaci. Podrobné informace 

o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně 

osobních údajů, které je uvedeno pod touto kopií. 

 

Rejestracja danych na tej stronie 

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej 

stronie (tj. „Kontroler”)? 

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora 

strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji 

„Informacje wymagane prawem” na tej stronie. 

Zaznamenávání dat na tomto webu 

Kdo je odpovědnou stranou za zaznamenávání údajů na tomto webu 

(tzn. „Správce“)? 

Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, 

jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace vyžadované 

zákonem“ na této webové stránce. 

 

Jak zaznamenáváme vaše údaje? 

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku vašeho sdílení údajů s námi. Může to být například informace, 

kterou zadáte do našeho kontaktního formuláře. 

 

Ostatní údaje budou našimi systémy IT zaznamenávány automaticky nebo poté, co souhlasíte s jejich 

zaznamenáváním během návštěvy našeho webu. Tato data zahrnují především technické informace 

(např. Webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají 

automaticky při přístupu na tento web. 

 

K jakým účelům používáme vaše údaje? 

Část informací je generována, tak aby bylo zaručeno bezchybné užívání webových stránek. Další data 

mohou být použita k analýze vašich uživatelských vzorců. 

 

Jaká máte práva, pokud jde o vaše údaje? 

Máte právo kdykoli dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních 

údajů, aniž byste museli za takové zveřejnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo 

odstranění vašich údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli 

odvolat, což ovlivní veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby za 

určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušné 

dozorčí agentury. 

Správce údajů 

Pro účely obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR) je 

správcem údajů 

Bilfinger Tebodin B.V. 

Pan Rudmer Lodewijk 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haag 

 

Ochrana osobních údajů 

Bilfinger Tebodin B.V. 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haag 

Nizozemsko 
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Neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované 

zákonem“ na tomto webu, pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných problémů 

souvisejících s ochranou údajů. 

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami 

Existuje možnost, že vaše vzorce užívání webu budou statisticky analyzovány při vaší návštěvě tohoto 

webu. Takové analýzy se provádějí primárně pomocí takzvaných analytických programů. 

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně 

osobních údajů. 

 

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)Hosting zewnętrzny 

Externí hosting 

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou 

uloženy na serverech hostitele. Mezi ně patří mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a 

komunikace, informace o smlouvě, kontaktní informace, jména, přístup na webovou stránku a další údaje 

generované prostřednictvím webu. 

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 

písm. B GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb 

profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). 

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho výkonnostních 

povinností a pro dodržení našich pokynů týkajících se těchto údajů. 

 

Plnění smlouvy o zpracování údajů 

Abychom zaručili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším 

hostitelem smlouvu o zpracování objednávek. 

3. Obecné informace a povinné informace 

Ochrana dat 

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi 

osobními údaji proto nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o 

ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. 

Kdykoli použijete tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, 

které lze použít k osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data 

shromažďujeme, a také účely, pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou 

informace shromažďovány. 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů 

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Rovněž 

můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již udělili. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli 

shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním. 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku 

proti přímé reklamě (článek 21 GDPR) 

V PŘÍPADĚ, ŽE ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY ZA ÚČELEM UMĚNÍ, 6 ODTS. 1 PÍSMENE E. NEBO F 

GDPR, MÁTE PRÁVA NA PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ 

DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TOTO SE VZTAHUJE NA JAKÝKOLI 

PROFIL NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. KE STANOVENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM 



 

JE ZALOŽENO JAKÉKOLIV ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, BEREME V POTAS PRÁVĚ TOTO 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD ZAZNAMENÁME NÁMĚT, UŽ NEBUDEME 

ZPRACOVÁVAT VAŠE OVLIVNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD VŠAK JSME V POZICI DOSTOUPIT 

DOPORUČUJÍCÍ OCHRANU OBSAHU ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, TO PŘEVÁŽÍ VAŠE ZÁJMY, 

PRÁVA A SVOBODY. NEBO JE-LI ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ NÁROK, CVIČENÍ NEBO OBRANA 

PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR). 

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ABY SE ZAPOJILI DO PŘÍMÉ REKLAMY, 

MÁTE KDYKOLIV PRÁVO VZNÉST NÁMITKU NA PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TOTO SE VZTAHUJE ROVNĚŽ NA ROZSAH SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU 

REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE NADÁLE NEBUDOU 

POUŽÍVAT K PŘÍMÉMU ÚČELU REKLAMY (NÁMĚNA PODLE čl. 21 ODST. 2 GDPR). 

Právo podat stížnost u příslušné dozorčí orgány 

V případě porušení GDPR jsou subjekty údajů oprávněny podat stížnost u dozorovaných orgánů, 

zejména v členském státě, kde mají obvykle trvalé bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k 

údajnému porušení došlo. Právo na přihlášení stížnosti je účinné bez ohledu na jakákoli jiná správní nebo 

soudní řízení, která jsou k dispozici jako právní prostředky. 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo požadovat, abychom předali vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném 

formátu jakékoli údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Pokud byste 

požadovali přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky 

proveditelné. 

Šifrování SSL a / nebo TLS 

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky 

nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používá tento web buď šifrovací 

program SSL, nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle kontroly, zda se řádek adresy prohlížeče 

přepne z „http: //“ na „https: //“, a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče. 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany. 

Informace o údajích, jejich oprava a eradikace 

V rozsahu příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich 

archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. 

Můžete mít také právo na opravu nebo odstranění svých údajů. Máte-li dotazy týkající se tohoto předmětu 

nebo jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese 

uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“. 

Právo požadovat omezení zpracování 

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem 

nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“. Právo 

požadovat omezení zpracování platí v následujících případech: 

• V případě, že byste chtěli zpochybnit správnost údajů, které jsme archivovali, budeme obvykle 

potřebovat nějaký čas, abychom tento nárok ověřili. Během doby, kdy toto vyšetřování probíhá, máte 

právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. 



 

• Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno nezákonným způsobem, máte 

možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na jejich odstranění. 

• Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme a potřebujete je k výkonu, obraně nebo nárokování 

zákonných nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů na místo jejich 

smazání. 

• Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být 

vzájemně porovnána. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení 

zpracování vašich osobních údajů. 

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - 

zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo nároku, výkonu nebo obrany zákonných nároků 

nebo ochrany práv jiných fyzických osob nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného 

zájmu, které uvádí Evropská unie nebo členský stát EU. 

4. Zaznamenávání údajů na tomto webu 

Soubory cookie 

Naše webové stránky a stránky používají to, co je označováno jako „soubory cookie“. Cookies jsou malé 

textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání 

relace (soubory cookie relace), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). 

Po ukončení vaší návštěvy se relační cookies automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstanou 

archivovány ve vašem zařízení, dokud je aktivně nevymažete nebo dokud nebudou automaticky 

odstraněny vaším webovým prohlížečem. 

V některých případech je možné, že se do vašeho zařízení ukládají soubory cookie třetích stran, pokud 

vstoupíte na náš web. Tyto soubory cookie vám nebo nám umožňují využívat určité služby nabízené třetí 

stranou (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb). 

Soubory cookie mají řadu funkcí. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože určité funkce 

webových stránek by při absenci souborů cookie nefungovaly (např. Zobrazování videí). Účelem dalších 

cookies může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazení propagačních zpráv. 

Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provádění transakcí elektronické komunikace (povinné 

soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie), 

nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. Soubory cookie, které poskytují 

měřitelný přehled o webové publikum), budou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, pokud není 

citován jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby 

zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš 

souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie uloženy výlučně na základě 

získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat. 

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč takovým způsobem, že budete upozorněni pokaždé, když budou 

soubory cookie použity, a povolit přijetí souborů cookie pouze ve zvláštních případech. Můžete také 

vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci pro automatické mazání 

souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce 

tohoto webu omezeny. 

V případě, že jsou použity soubory cookie třetích stran nebo pokud jsou soubory cookie použity pro 

analytické účely, budeme vás zvlášť informovat ve spojení s těmito zásadami ochrany údajů a případně 

požádáme o váš souhlas. 

Soubory protokolu serveru 



 

Poskytovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v 

takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Tyto informace 

zahrnují: 

• Typ a verze použitého prohlížeče 

• Použitý operační systém 

• URL referrer 

• Název hostitele přistupujícího počítače 

• Čas dotazování serveru 

• IP adresa 

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. 

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Provozovatel webových stránek má 

oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. K 

dosažení tohoto cíle je nutné zaznamenávat soubory protokolu serveru. 

Kontaktní formulář 

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v 

kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené uložíme, abychom mohli zpracovat váš 

dotaz a v případě, že budeme mít další dotazy. Bez vašeho souhlasu nebudeme tyto informace sdílet. 

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s 

plněním smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je 

zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování požadavků, které nám byly 

zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR) pokud to 

bylo vyžadováno. 

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymazání 

údajů, o odvolání vašeho souhlasu s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace 

archivovány, již neexistuje (např. poté, co jsme uzavřeli naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena 

žádná závazná právní ustanovení - zejména doby uchování.  

Newsletter 

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, žádáme vás, abyste uvedli svou e-mailovou 

adresu. Než vám zašleme informační bulletin, obdržíte e-mailové upozornění s odkazem. Pouze kliknutím 

na tento odkaz a potvrzením, že si skutečně přejete dostávat newsletter, budete zařazeni do našeho 

distribučního seznamu. Tím je zajištěno, že nikdo jiný než vy nemůže použít vaši e-mailovou adresu k 

přihlášení k odběru zpravodaje (tzv. Postup dvojitého přihlášení). Vaše osobní údaje budou použity a 

uloženy pouze za účelem poskytování zpravodaje. 

 

5. Sociální média 

Doplněk Twitter 

Na tento web jsme integrovali funkce platformy sociálních médií Twitter. Tyto funkce poskytuje Twitter 

Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte Twitter a funkci „Re-

Tweet“, webové stránky, které navštívíte, jsou propojeny s vaším účtem Twitter a zveřejněny ostatním 

uživatelům. Během tohoto procesu jsou data přenášena také na Twitter. Musíme zdůraznit, že my, 

poskytovatelé webových stránek a jejich stránek nevíme nic o obsahu přenášených dat a použití těchto 



 

informací Twitterem. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů 

společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/en/privacy. 

Používání doplňků Twitter je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má 

oprávněný zájem na tom, aby byl co nejvíce viditelný na sociálních médiích. Pokud bylo získáno 

příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 

GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat. 

Máte možnost obnovit nastavení ochrany dat na Twitteru v nastavení účtu na: 

https://twitter.com/account/settings. 

Sledování cookies 

Sledovací soubory cookie jsou soubory cookie, které sledují chování surfování návštěvníka na našem 

webu. Tyto reklamní cookies používáme k vytvoření zájmového profilu vaší návštěvy, abychom mohli 

efektivněji inzerovat. 

Facebook 

Tato webová stránka používá Facebook Pixel. Tento nástroj nám pomáhá analyzovat web, pomocí 

kterého můžeme zlepšit zážitek našich uživatelů z Facebooku. Cookie ukládá pouze informace jako: kteří 

uživatelé Facebooku navštíví web, stránky, které tito uživatelé navštíví atd. Pixel také ukládá chování 

uživatelů po prohlížení nebo kliknutí na reklamu na Facebooku. Facebook tak může vyhodnotit účinnost 

reklam. Díky pixelu můžeme návštěvníkům webových stránek zobrazovat také reklamy na platformě 

Facebook. Získané informace jsou pro nás anonymní a neposkytují nám žádné další informace o 

totožnosti vás jako uživatele. Data jsou však ukládána společností Facebook a zpracovávána takovým 

způsobem, že je lze propojit s konkrétním profilem uživatele. To znamená, že Facebook může údaje 

použít pro své vlastní reklamní účely. 

• Tyto soubory cookie jsou uloženy po dobu maximálně jednoho roku. 

• Zde si můžete přečíst více o tom, jak Facebook zachází s vašimi daty. 

Linkedin 

Tento web používá Insight Tag a Conversion Tag, dva analytické nástroje od LinkedIn. Tyto nástroje nám 

pomáhají analyzovat web, pomocí kterého můžeme vylepšit LinkedIn zkušenost našich uživatelů. 

LinkedIn používá tato data k vytváření zpráv o využití stránek všemi uživateli, to znamená bez použití 

vaší IP adresy. Cookie ukládá pouze informace, jako například: kteří uživatelé LinkedIn navštíví web a 

které stránky tito uživatelé navštíví. Pixel také ukládá chování uživatelů po zobrazení nebo kliknutí na 

reklamu LinkedIn. To umožňuje LinkedIn vyhodnotit účinnost reklam. Díky pixelu můžeme návštěvníkům 

webových stránek zobrazovat také reklamy na platformě LinkedIn. Získané informace jsou pro nás 

anonymní a neposkytují nám žádné další informace o vaší totožnosti jako uživatele. 

• Tyto soubory cookie jsou uloženy po dobu maximálně dvou let. 

• Zde si můžete přečíst více o tom, jak LinkedIn zpracovává vaše data. 

Twitter 

Tato webová stránka používá Insight Tag a Conversion Tag, analytický nástroj z Twitteru. Tento nástroj 

nám pomáhá analyzovat web, pomocí kterého můžeme vylepšit zážitek našich uživatelů z Twitteru. 

Twitter používá tato data k vytváření zpráv o využití stránek všemi uživateli, to znamená bez použití vaší 

IP adresy. Cookie ukládá pouze takové informace, jako například: kteří uživatelé Twitteru navštíví web, 

stránky, které tito uživatelé navštíví atd. Tato značka také ukládá chování uživatelů po zobrazení nebo 

kliknutí na reklamu na Twitteru. To umožňuje Twitteru vyhodnotit účinnost reklam. Díky tomuto Tagu 

https://twitter.com/en/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/?_sm_au_=iVVKFnkH44bZtF1R4jRVNK7TN2K23
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL&_sm_au_=iVVKFnkH44bZtF1R4jRVNK7TN2K23


 

můžeme návštěvníkům webových stránek zobrazovat také reklamy na platformě Twitter. 

Získané informace jsou pro nás anonymní a neposkytují nám žádné další informace o vaší totožnosti jako 

uživatele. 

• Tyto soubory cookie jsou uloženy po dobu maximálně jednoho roku. 

• Zde si můžete přečíst více o tom, jak Twitter zachází s vašimi daty. 

 

6. Analytické nástroje a reklama 
Google Analytics 

 

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této 

služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

 

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat vzorce chování návštěvníků 

webových stránek. Za tímto účelem obdrží provozovatel webových stránek řadu uživatelských údajů, jako 

přístup na stránky, čas strávený na stránce, použitý operační systém a původ uživatele. Google může 

tyto údaje sloučit do profilu, který je přidělen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení. 

 

Google Analytics používá technologie, díky nimž je uživatel rozpoznán za účelem analýzy vzorců chování 

uživatelů (např. Soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace o používání webových stránek 

zaznamenané společností Google se zpravidla přenášejí na server Google ve Spojených státech, kde 

jsou uloženy. 

 

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel tohoto webu má 

oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorů za účelem optimalizace jak online nabízených služeb, 

tak reklamních aktivit provozovatele. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Souhlas s 

ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1  GDPR; dohodu lze kdykoli 

odvolat. 

Anonymizace IP 

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena 

společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o 

Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do Spojených států. Celá adresa IP bude 

přenesena na jeden ze serverů společnosti Google v USA a zkrácena tam pouze ve výjimečných 

případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k analýze vašeho 

používání této webové stránky ke generování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování 

dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním webové stránky a 

internetu. IP adresa přenášená ve spojení s Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s 

jinými údaji, které Google vlastní. 

 

Doplněk prohlížeče 

Nahrávání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu 

prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. 

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji pomocí Google Analytics najdete v Prohlášení o 

ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs. 

 

Zpracování smluvních údajů 

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností Google a při používání Google Analytics 

implementujeme přísná ustanovení německých orgánů pro ochranu údajů. 

 

Archivační období 

Údaje na úrovni uživatele nebo incidentu uložené společností Google spojené s cookies, ID uživatele 

nebo reklamními ID (např. Soubory cookie DoubleClick, ID reklamy pro Android) budou po 14 měsících 

https://twitter.com/en/privacy?_sm_au_=iVVKFnkH44bZtF1R4jRVNK7TN2K23
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs


 

anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na následující odkaz: 

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs 

 

AdWords Remarketing 

 

Tento web využívá možnosti retargetingu Google. To nám umožňuje oslovit návštěvníky našich 

webových stránek, kteří již projevili zájem, pomocí cílené reklamy přizpůsobené těmto osobám a jejich 

zájmům ve vyhledávači Google a v síti Google. To se děje pomocí cookies, které neukládají osobní 

údaje, ale ukládají předchozí použití webových stránek. Tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači 

nebo mobilním telefonu. 

 

• Tyto soubory cookie jsou uloženy maximálně 540 dní. 

• Zde si můžete přečíst další informace o tom, jak AdWords zachází s vašimi údaji. 

• Zde se můžete odhlásit ze souboru cookie Google. 

 

Matomo (dříve také Piwik) 

 

Tato webová stránka využívá otevřenou webovou analytickou službu Matomo. Matomo používá 

technologie, které umožňují rozpoznat uživatele na více stránkách s cílem analyzovat uživatelské vzorce 

(např. Soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace zaznamenané společností Matomo o 

používání této webové stránky budou uloženy na našem serveru. Před archivací je IP adresa nejprve 

anonymizována. 

 

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových 

stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců s cílem optimalizovat jeho webové nabídky 

a reklamu. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Souhlas s ukládáním cookies), 

zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat. 

 

Informace shromážděné společností Matomo o používání této webové stránky nebudou sdíleny s 

žádnými třetími stranami. 

 

Deaktivace Matomo 

Můžete se rozhodnout zabránit tomuto webu ve sběru a analýze akcí, které zde podnikáte. Tímto 

způsobem ochráníte své soukromí, ale také zabráníte tomu, aby se vlastník poučil z vašich akcí a vytvořil 

lepší zážitek pro vás a ostatní uživatele. 

Tlačítko Nejste odhlášeni. Chcete-li se odhlásit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka na příslušném místě 

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu. 

 

7. Pluginy a nástroje 
YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat 

 

Náš web vkládá videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited 

(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

 

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube 

neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než se na video podívají. To však nutně 

neznamená, že lze v důsledku rozšířeného režimu ochrany údajů vyloučit sdílení údajů s partnery 

YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google 

DoubleClick. 

 

Jakmile na tomto webu začnete přehrávat video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. 

V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste 

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/ads
https://adssettings.google.com/authenticated


 

při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo 

přidělit vaše vzorce procházení vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením ze 

svého účtu YouTube. 

 

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie 

nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. Otisky prstů zařízení). Tímto způsobem bude 

YouTube moci získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou mimo jiné použity 

ke generování statistik videa s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvod. 

 

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce 

zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu. 

 

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivým způsobem. 

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, jedná se o oprávněný zájem. Pokud byla požadována odpovídající 

dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat. 

 

Další informace o tom, jak YouTube zachází s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních 

údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. 

 

Google Web Fonts (místní vkládání) 

Tato webová stránka používá pro zajištění jednotného používání písem na tomto webu tzv. Google Web 

Fonts. Tyto fonty Google jsou instalována lokálně, takže ve spojení s touto aplikací nebude navázáno 

připojení k serverům Google. 

 

Další informace o Google Web Fonts naleznete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq 

a v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs. 

 

Google mapy 

 

Prostřednictvím rozhraní API používá tento web mapovací službu Mapy Google. Poskytovatelem je 

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

 

Chcete-li povolit používání funkcí Google Maps, musí být vaše IP adresa uložena. Tyto informace se 

zpravidla přenášejí na jeden ze serverů Google ve Spojených státech, kde se archivují. Provozovatel 

tohoto webu nemá nad přenosem dat žádnou kontrolu. 

 

Mapy Google používáme k přitažlivému prezentování našeho online obsahu a ke snadnému nalezení 

míst zveřejněných na našem webu. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f 

GDPR. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na 

základě čl. 6 odst. 1 GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat. 

 

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů 

společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs
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