Soukromí
Zásady ochrany osobních údajů:
Ochrana sokromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně.
Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o
ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů
Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních
informací. Sběr jakýchkoli osobních údajů (například jméno, adresa nebo e-mailová
adresa) se shromažďuje, je pokud možno na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou
zveřejněny třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím
e-mailu) může mít bezpečnostní chyby.Úplná ochrana dat před přístupem třetích
stran není možná.

Pravidla ochrany osobních údajů pro použití modulů plug-inů Facebook (Like tlačítko)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatele
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy
Facebooku lze rozpoznat pomocí loga Facebooku nebo "Like-Button" ("Líbí se") na
našich stránkách. Přehled pluginů Facebook naleznete zde:
developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a
serverem Facebook. Společnost Facebook obdrží informace, které stránky jste
navštívili s vaší IP adresou. Kliknete-li na facebookové tlačítko "Like" , když jste
přihlášeni ke svému Facebook účtu, můžete sdílet obsah našich stránek na svém
profilu na Facebooku. Jako výsledek může Facebook přiřadit návštěvu našich
stránek do vašeho uživatelského účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel
stránek neznáme obsahu přenášených dat a jejich použití firmou Facebook. Další
informace naleznete v zásadách ochrany soukromí Facebooku na adrese http://dede.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila vaši návštěvu našich stránek
do vašeho uživatelského účtu Facebook, odhlaste se prosím ze svého uživatelského
účtu Facebook.
Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google Analytics
Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu.
Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA
94043, USA.
Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o krátké soubory kódu ve formě
testu, které se v průběhu návštěvy stránek webu ukládají v počítači a které umožňují

analýzu využití webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto
webových stránek jsou obvykle odesílány a uloženy na serverech firmy Google v
USA. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy,
vaše IP adresa bude předtím zkrácena společností Google v rámci členských států
Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v
USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google
tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k
sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb
souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli
webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást
služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče.
Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny
funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google
shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a související s vaším používáním
webových stránek (včetně vaší IP adresy), stejně jako se zpracováním těchto údajů
společností Google stažením plug-in prohlížeče dostupného pod následujícím
odkazem a jeho instalaci: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
Sběru dat přes Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz.
Cookie pro odhlášení(opt-out-cookie) se nastaví tak, aby zabránilo shromažďování
vašich informací o budoucích návštěvách tohoto webu: Google Analytics deaktivieren
Zásady ochrany osobních údajů pro používání Google +1
Naše weby využívají prvky služby Google +1. Poskytovatelem je Google Inc., 1600
Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Shromažďování a sdílení informací: Tlačítko Google +1 umožňuje zveřejňovat
informace po celém světě. Tlačítko Google + 1 vám a dalším uživatelům poskytne
personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů. Google uloží jak
informace, které jste napsali o obsahu Google+1, tak i informace o zobrazené
stránce po klepnutí na položku Google+1. Aktivita Google+1 se může zobrazit spolu
s názvem vašeho profilu a fotografií ve službách poskytovaných firmou Google,
například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google nebo jinde na
webových stránkách a reklamách na internetu.,
298/5000 Záznamy společnosti Google o vaší aktivitě v aplikaci Google+ 1b budou
sloužit ke zlepšení služeb společnosti Google pro vás i pro ostatní uživatele. Chceteli použít tlačítko Google + 1, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, kde
máte vyplněno alespoň jméno profilu. Tento název bude použit ve všech službách
Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiný název, který jste použili
při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita profilu Google se
může zobrazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo od vás mají
jiné identifikační údaje.

Další použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených použití budou
informace, které poskytnete, používány v souladu s platnými zásadami ochrany
osobních údajů společnosti Google. Google může publikovat souhrnné statistiky o
aktivitě uživatelů Google+ 1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou majitelé
stránek, inzerenti nebo partnerské webové stránky.
Zásady ochrany soukromí pro použití služby YouTube
Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube firmy
Googlu. Správce webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, USA. Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů
YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Youtube server bude informován,
které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přidat
prohlídnutí obsahu na tomto webu přímo k osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout
odhlášením z účtu YouTube. Další informace o tom, jak jsou zpracovávány
uživatelská data, naleznete v Zásadách ochrany soukromí YouTube
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Informace, zrušení, blokování
Kdykoli máte právo bezplatně informace o vašich uložených osobních údajích, jejich
původu, příjemci, a účelu zpracování údajů opravit, zablokovat nebo vymazat. Pro
další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese
uvedenou v tiráži.
Cookies
Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují
váš počítač a neobsahují viry. Cookies se používají k tomu, aby naše služby byly
uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou kódy ve formě
malých textových souborů uložených v počítači a prohlížeči.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě
se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud
je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím
návštěvě.
Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů
cookie .Pak můžete povolovat vložení souborů cookie pouze v jednotlivých
případech, nebo jejich přijetí jen pro určité případy. Můžete jejich uložení i obecně
vyloučit a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče.
Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.
Server-Log-Files

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných
souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jsou to
tyto data:
Jaký typ a verze prohlížeče používá operační systém
Odkazující URL adresu
Název hostitele přístupového počítače
Čas návštěvy serveru
Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat
nebude provedeno. Vyhrazujeme si právo retrospektivně tyto údaje zkontrolovat,
pokud se dozvíme o konkrétních náznacích jejich nezákonného použití.
Kontaktní formulář
Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje
z formuláře dotazu, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, uloženy pro
zpracování žádosti a pro případné další otázky.Tyto informace nebudeme sdílet bez
vašeho souhlasu.

