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Podrobnosti k bezpečnosti Vašich dat
(vyhláška o ochraně údajů)

Ochrana Vaší soukromé sféry je pro nás velice důležitá. Dále Vás podrobně informujeme o
zacházení s Vašimi údaji.
1) Průzkum a zpracování Vašich údajů
V zásadě můžete naši internetovou stránku navštívit, aniž byste poskytli údaje o své osobě Pro
účastníky ankety se registrace vyžaduje a k tomu se musí získat osobní údaje.
2) Zadání dat
Pro registraci jako účastníka ankety potřebujeme od Vás osobní údaje (především: jméno,
příjmení, e-mailovou adresu, ulici, PSČ, místo, rok narození, uživatelské jméno a heslo), k tomu
dále výběr sociodemografických údajů, dále sdělíte také údaje při příležitosti účasti na anketách.
Navázání kontaktu s Vámi se uskuteční přednostně přes Vaši e-mailovou adresu. V části pro
účastníky se Vaše údaje přenášejí přes internet vždycky zaheslované pomocí postupu SSL
(nejméně 128 Bit).
3) Používání a šíření Vašich údajú
Vámi poskytnuté údaje používáme výlučně k plnění smlouvy a přísně podle zákonných předpisů. K
tomuto účelu se, pokud je to nutné, poskytují Vaše údaje jiným firmám, např.poště nebo
bankovnímu institutu k převodu Vašich peněz. Tyto firmy smějí používat Vaše údaje pouze k
vyřízení zakázky a ne k dalším účelům a vůči nám jsou smluvně zavázány k dodržování zákonných
předpisů o ochraně údajů. V případě zákonného předpisu, úředního nařízení nebo úředního
zjišťovacího řízení jsme ale ze zákona povinni dát úradům příslušné údaje k dispozici.
4) Informační zpravodaj
S Vaším souhlasem použijeme Vaši e-mailovou adresu k zasílání našeho informačního zpravodaje.
Kdykoliv můžete zasílání našeho informačního zpravodaje odhlásit tím, že v části pro zákazníky
zasílání informačního zpravodaje deaktivujete nebo přes funkci 'unsubscribe', která se nachází v
informačním zpravodaji nebo se obrátíte na e-mailovou adresu, uvedenou v impressum.
5) Použití cookies
Naše internetová stránka používá cookies, aby zatraktivnila návštěvu naší internetové stránky a
umožnila využívání určitých funkcí. Zde se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na
Vašem počítači. Cookies, které používáme, se v podstatě zase po uzavření prohlížeče z Vašeho
pevného disku vymažou (Session-Cookies). V určitých případech se používají cookies, které ve
Vašem počítači zůstanou a umožní rozpoznat Váš počítač zase při Vaší příští návštěvě (dlouhodobécookies). Tyto cookies slouží k tomu, aby uložily individuální výběry, které návštěvník provedl
(např. zboží uložené v nákupním košíku), aby se pak mohly znovu obnovit při opětovném zadání
adresy příslušné stránky v tom stavu, v jakém se zanechaly. Cookies používáme pro vytváření
neosobní statistiky. Vytvořené cookies mají dobu platnosti max. 3 měsíce.
Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že budete informován o nasazení cookies, případ od případu se
můžete rozhodnout pro přijetí nebo přijetí cookies zásadně vyloučit. Při nepřijetí cookies se může
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omezit funkčnost naší internetové stránky. Pod heslem Pomoc ve Vašem prohlížeči najdete popis,
jak můžete nastavit běžné prohlížeče odpovídajícím způsobem a cookies přijmout nebo odmítnout.
Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek od Google
Inc.("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží ve Vašem
počítači a které umožní analýzu Vámi používané internetové stránky. Těmito cookie produkované
informace o Vašem používání této internetové stránky (včetně Vaší IP-adresy) se přenesou na
server od Google v USA a tam se uloží. Google tyto informace používá, aby vyhodnotil Vaše
využívání internetové stránky, k sestavení zpráv pro provozovatele internetové stránky o aktivitách
internetové stránky a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním internetové stránky a
internetu. Google případně předá tyto informace třetí straně, pokud je to zákonem předepsáno
nebo pokud třetí strana tyto údaje zpracovává z pověření Google. Google v žádném případě nespojí
Vaši IP-adresu s jinými daty od Google. Odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče
můžete zabránit instalaci cookies; ale upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete
případně moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této internetové stránky.
6) Bezpečnost dat
Vaše údaje jako účastníka se přenášejí přes internet pomocí postupu SSL (viz menu Bezpečnost).
Naši internetovou stránku a jiné systémy zajišťujeme technickými a organizačními opatřeními proti
ztrátě, zničení, zásahu, změně nebo šíření Vašich údajů nepovolanými osobami.
7) Právo na informace
Máte právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených údajích, příp. právo na opravu, blokování
nebo vymazání těchto údajů, pokud je to podle zákona možné. V těchto záležitostech se, prosím,
obraťte na náš zákaznický servis: info@marketagent.com
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