ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme rádi, že jste navštívili naši webovou stránku, která se týká ochrany osobních údajů.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zde naleznete podrobné
informace o tom, jak zpracováváme Vaše data pro registraci na posílání e-letter, aplikačních a
produktových materiálů, objednávek servisu nebo náhradních dílů nebo spotřebního
materiálu.

Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů
Návštěva našich webových stránek je bez zadávání Vašich í osobních údajů. Uchováváme
pouze přístupová data bez jakéhokoli odkazu na Vaši totožnost, jako například název Vašeho
poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž nás navštěvujete nebo název
požadovaného souboru. Takto uchované údaje jsou výhradně za účelem vyhodnocení a to s
cílem zlepšit naši nabídku služeb. Současně nám v žádném případě neumožní nám určit Vaši
identitu.

Vaše osobní údaje se shromažďují pouze při registraci do našeho informačního bulletinu nebo
eventuálně při vytváření uživatelského účtu pro databázi aplikací, prostřednictvím našeho
kontaktního formuláře nebo při registraci k událostem nebo loteriím informujete. Používáme
pouze ty údaje, které jste zadali pro tento určený účel, pro který je určen pro technickou
správu. Když použijete Váš uživatelský účet, Vaše přístupová data budou zaznamenána tak,
aby se předešlo jejich zneužití.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje, které jste nám takto poskytli, nebudou předány třetím stranám bez Vašeho
předchozího výslovného souhlasu. Vždy máte možnost odvolat svůj souhlas s používáním
vašich údajů, aniž byste nám museli sdělit své důvody. Pro tento účel můžete použít kontaktní
formulář, kde se můžete odhlásit od našeho zpravodaje kliknutím na tlačítko „Odhlásit
„Stejné to je v každém Newsletteru. Uživatelský účet můžete kdykoli smazat pomocí e-mailu.

Použití souborů cookie
Cookies jsou používány na stránkách za účelem více zatraktivnit náš web a využít jeho
specifické funkce. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači.
Soubory cookie (tzv. Session cookies), které používáme, jsou z Vašeho pevného disku
odstraněny vždy na konci relace prohlížeče. V nastavení prohlížeče můžete deaktivovat
používání souborů cookie. To však může vést k omezení Vašeho používání webu.

Piwik a Google Analytics
Na tomto webu je použit software Piwik, který umožňuje statistickou analýzu přístupů
návštěvníků a Google Analytics. Společnost Piwik používá výše uvedené soubory cookie k
analýze využívání webu. Informace a údaje vygenerované cookies jsou uloženy na serveru v
Německu. Informace nejsou předávány třetím osobám. Před uložením je použitá IP adresa
zcela anonymní. Použitím našeho internetového místa souhlasíte s tím, že Vaše data
zpracovává společnost Piwik v rozsahu, který již byl popsán a za účelem, který již byl uveden.
V nastavení prohlížeče můžete také deaktivovat používání souborů cookie. To však může vést
k omezení používání našeho internetového místa.
Dále jsou data pro statistickou analýzu zpracovány pomocí Google Analytics. Veškeré
nastaveni nutné pro GDPR je potvrzeno na business compliance stránce https://
privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none.
Pravidla pro použití Google Analytics jsou totožná jako pro používání Piwik s tím, že cookie
jsou uloženy v České republice.

Použití Twitteru
Odkazy na službu twitter.com, které jsou na našich internetových stránkách, provozuje
společnost Twitter, Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter").
Označeny jsoum tlačítky s nápisy "Následujte nás na Twitteru", na kterých je také vidět obrys
ptáka.
Pokud aktivujete naše internetové stránky, na kterých je tento typ pluginu nainstalován, Váš
prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery Twitter. Při použití tohoto postupu budou informace,
které jste použili na našich internetových stránkách, předány Twitteru. Pokud jste se přihlásili
do Twitteru, Twitter může tyto informace přidělit k Vašemu účtu Twitter. Rozsah a účel, ke
kterému Twitter shromažďuje, ukládá a používá data, lze vidět v informacích o ochraně údajů
http://twitter.com/privacy.

Právo na informace
Podle platné české legislativy a včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
vydaného Evropskou a německého Spolkového zákona evropského zákona o ochraně osobních
údajů máte právo bezplatně obdržet informace o uložených informacích o Vás, jakož i
oprávnění k jejich opravě, jejich zablokování nebo vymazání.

Kontakt ochrany dat
Máte-li jakékoli dotazy ohledně shromažďování, zpracování nebo použití Vašich údajů nebo
informací nebo o jejich změně, zablokování nebo odstranění nebo o jejich zrušení údajů,
kontaktujte nás prosím:

Shimadzu Handels GmbH organizační složka
Ocelářská 35
190 00
Tel: 284080221
Fax: 284080225
E-mail: cz@shimadzu.eu.com

