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1. Ochrana osobních údajů v kostce

Všeobecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní 
údaje jsou všechny údaje, které umožňují vaši identifikaci. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně 
osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na této webové stránce

Kdo odpovídá za shromažďování údajů na této webové stránce?
Shromažďování údajů na této stránce provádí její provozovatel. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v oddíle „Informace o odpovědném 
subjektu“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje jednak získáváme tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat o údaje, které např. zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje evidují naše IT systémy při návštěvě webové stránky, a to buď automaticky, nebo na základě vašeho souhlasu. Jsou to především 
technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Ke shromažďování těchto údajů dochází automaticky, 
jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu využíváme vaše údaje?
Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezproblémového poskytování webové stránky. Ostatní údaje mohou být použity k analýze 
vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na své údaje?
Kdykoliv máte právo na bezplatné poskytnutí informací o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo 
požadovat opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoliv s účinkem do 
budoucna odvolat. Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za tímto účelem a v případě dalších dotazů ohledně ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Při návštěvě této webové stránky může být vaše uživatelské chování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především pomocí takzvaných 
analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (Content Delivery Networks – CDN)

Alfahosting
Naše webové stránky hostujeme u společnosti Alfahosting. Poskytovatelem je Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (dále jen 
Alfahosting). Když navštívíte naše webové stránky, společnost Alfahosting shromažďuje různé soubory protokolu včetně vašich IP adres.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Alfahosting:

https://alfahosting.de/datenschutz/.

Používání služby Alfahosting je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na tom, abychom co nejvíce spolehlivou 
prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě. na základě čl. 6 odst. 
1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas umožňuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v systému. koncového 
zařízení uživatele (např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Zpracování objednávek
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV).
Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků 
našich webových stránek pouze v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů 
a v souladu s DSGVO.
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3. Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi 
podle právních předpisů o ochraně údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje.
Osobní údaje jsou údaje, které umožňují vaši identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k 
čemu je používáme. Prohlášení také vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Úplnou 
ochranu dat před přístupem třetích stran nelze zajistit.

Informace o odpovědném subjektu
Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Odpovědnými subjekty jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně nebo společně s jinými subjekty rozhodují o účelech a prostředcích 
zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atp.).

Doba uchovávání
Není-li v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétní doba uchovávání, budeme vaše osobní údaje uchovávat až do pominutí účelu, 
pro který jsou zpracovávány. V případě uplatnění práva na výmaz nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou vaše osobní 
údaje vymazány, pokud nebudeme mít žádné jiné právní důvody pro jejich uchovávání (např. zákonné lhůty pro uchovávání z hlediska daňového 
nebo obchodního práva). V druhém případě budou vaše osobní údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website
Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer 
ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage 
von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-
Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit 
widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Zpracování údajů může být rovněž založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Informace o příslušných Příslušný 
právní základ v každém jednotlivém případě je vysvětlen v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro naši firmu jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Informace o předávání údajů do USA a dalších třetích zemí
Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně 
osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Upozorňujeme 
na Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.
Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli 
podniknout právní kroky. jako dotčená osoba proti tomu můžete podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. 
zpravodajské služby) mohou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat vaše údaje na amerických serverech pro účely monitorování. Nemáme 
na ně žádný vliv Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Mnoho postupů zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Tímto odvoláním 
zůstává nedotčena zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)
JSOU-LI ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TO SE TÝKÁ I PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ 
TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY, NA NICHŽ SE ZPRACOVÁNÍ ZAKLÁDÁ, JSOU UVEDENY V TOMTO PROHLÁŠENÍ 
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ NÁMITKY JIŽ NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY 
MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVÁŽÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, 
NEBO KDY ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).
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JSOU-LI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA TÍMTO ÚČELEM. TO SE TÝKÁ TAKÉ PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S 
PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO 
MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má dotyčná osoba právo na podání stížnosti u příslušného dozorového 
úřadu, zejména v členském státě jejího obvyklého bydliště, pracoviště nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. Právem podat stížnost nejsou 
dotčeny žádné jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání údajů, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to na jejich poskytnutí vám 
nebo třetí osobě v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete zpřístupnění údajů předáním jiné odpovědné osobě, dojde k 
tomu pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a také za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například 
objednávky nebo poptávky, které nám zašlete jako provozovateli stránek.
Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek ve vašem prohlížeči změní z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se objeví 
symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí strany přistupovat k údajům, které nám předáváte.

Přístup, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatný přístup ke svým uloženým osobním údajům, na informaci o jejich původu 
a příjemci a účelu zpracování údajů a případně také právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci a v případě dalších dotazů ohledně 
osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
V této věci se na nás můžete kdykoliv obrátit. Nárok na omezení zpracování existuje v následujících případech:

• Zpochybňujete-li platnost svých u nás uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas, abychom tuto skutečnost ověřili. Po dobu 
trvání ověřování máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

• Pokud ke zpracování vašich osobních údajů docházelo/dochází neoprávněně, můžete namísto výmazu požadovat omezení zpracování 
údajů.

• V případě, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo 
namísto výmazu požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

• Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutno zvážit vaše a naše zájmy. Dokud nebude jisté, čí zájmy převažují, máte 
právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, smí být tyto údaje bez ohledu na jejich uložení zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo pro 
určení, výkon či obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv fyzické či právnické osoby nebo z důvodů závažného veřejného zájmu Evropské 
unie či členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům
Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinného impresa k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto zamítá. 
Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. 
prostřednictvím spamových e-mailů.

4. Shromažďování údajů na této webové stránce

Cookies
Naše internetové stránky využívají takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které na vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádnou 
škodu. Cookies se na vašem koncovém zařízení ukládají buď po dobu relace (cookies relace), nebo trvale (trvalé cookies). Cookies relace budou 
automaticky vymazány po skončení vaší návštěvy. Trvalé cookies zůstanou uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo 
dokud nebudou automaticky vymazány vaším prohlížečem.

Při vstupu na naši webovou stránku se na vašem koncovém zařízení mohou ukládat i takzvané cookies třetích stran. Tyto cookies nám nebo vám 
umožňují využívat určité služby třetích stran (např. cookies pro realizaci platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože by bez nich nefungovaly některé funkce webových stránek 
(např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo zobrazování reklam.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci 
nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek. (např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. 
soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné). Cookies), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden 
jiný právní základ.
Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované 
poskytování svých služeb. poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií 
rozpoznávání, je třeba, aby bylo vyžádáno, je zpracování prováděno výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 
odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie, abyste ukládání souborů cookie mohli povolit pouze v 
jednotlivých případech, abyste ukládání souborů cookie mohli zakázat (v určitých případech nebo obecně) nebo abyste umožnili automatický 
výmaz souborů cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení 



S. 4 / 62022-03-16 Akku Vision GmbH - Prohlášení o ochraně osobních údajů

o ochraně osobních údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas se soubory cookie u společnosti Usercentrics
Tyto webové stránky používají technologii souhlasu od společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na 
vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
nebo na používání určitých technologií a dokumentovat to způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je 
Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webové stránky:
https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

• Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání souhlasu (souhlasů)
• Vaše IP adresa
• Informace o vašem prohlížeči
• Informace o vašem koncovém zařízení
• Čas vaší návštěvy webových stránek

Usercentrics dále ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné 
údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezmizí účel 
jejich uložení. Povinné zákonné skladovací povinnosti zůstávají nedotčeny.

Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c 
DSGVO.

Zpracování úloh
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu, která je zákon o ochraně osobních 
údajů, který zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi právními předpisy. 
v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč zasílá 
automaticky. Jsou to:

• typ a verze prohlížeče,
• použitý operační systém,
• odkazující adresa URL,
• název hostitele přistupujícího počítače,
• čas požadavku na server,
• IP adresa.

Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji údajů.

Základem pro shromažďování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky 
bezchybné podobě a optimalizaci své webové stránky – za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně vámi uvedených osobních 
údajů, uloženy za účelem zpracování vaší žádosti a pro případ doplňujících otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho svolení dále.

Základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení 
opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je základem pro zpracování náš oprávněný zájem na účinném zpracování nám 
adresovaných dotazů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] nebo váš souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], pokud byl vyžadován.

Údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláte svůj souhlas s 
uložením nebo dokud neodpadne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Kogentní ustanovení, zejména lhůty pro uchovávání, zůstávají 
nedotčena.

Dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu
Kontaktujete-li nás prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu, uložíme a zpracujeme váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů 
( jméno, dotaz) za účelem vyřízení vaší záležitosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho svolení dále.

Základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení 
opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je základem pro zpracování náš oprávněný zájem na účinném zpracování nám 
adresovaných dotazů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] nebo váš souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], pokud byl vyžadován.

Údaje, které nám zašlete v rámci žádosti o kontakt, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláte svůj souhlas 
s uložením nebo dokud neodpadne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší záležitosti). Kogentní ustanovení, zejména zákonné lhůty pro 
uchovávání, zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google
Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. 
Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě 
a přehrávání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána 
mateřské společnosti Google ve Spojených státech.



S. 5 / 62022-03-16 Akku Vision GmbH - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Používání Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé 
a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se 
provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k 
informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových 
stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto 
údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.
Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics navíc 
využívá různé přístupy modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo 
otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti 
Google v USA a tam se ukládají.

Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýzu 
chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl udělen odpovídající souhlas byl vyžádán souhlas, je 
zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud se jedná o ukládání souborů cookie nebo 
přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na 
následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky 
německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Google Ads
Provozovatel webové stránky využívá službu Google Ads. Google Ads je online reklamní služba společnosti Google Ireland Limited („Google“), 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamu ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá 
do vyhledávače Google určité vyhledávané výrazy (cílení na klíčová slova). Dále nám umožňuje zobrazovat cílenou reklamu na základě údajů 
uživatelů (např. lokalizační údaje a zájmy) uložených u společnosti Google (cílení na publikum). Jako provozovatel webové stránky můžeme tyto 
údaje kvantitativně vyhodnocovat, a to například tím, že analyzujeme, které vyhledávané výrazy vedly k zobrazení naší reklamy a kolik reklam 
vedlo k danému počtu kliknutí.
Základem pro používání Google Ads je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co nejúčinnějším uvádění 
svých služeb a produktů na trh.

Přenos dat do USA se opírá o standardní smluvní doložky Evropské komise.
Podrobné informace naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Sledování konverzí Google
Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Sledování konverzí Google umožňuje společnosti Google a nám rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která 
tlačítka na našich webových stránkách bylo kliknuto jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace 
se používají k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Neobdržíme žádné 
informace, na jejichž základě bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Sama společnost Google používá k identifikaci soubory cookie nebo 
srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání sledování konverzí Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze 
chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí 
výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k 
informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG.  Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Newsletter

Údaje newsletteru
Chcete-li odebírat newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že 
jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s příjmem newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na 
dobrovolném základě. Pro zpracování newsletteru používáme  poskytovatelé služeb zasílání novinek, kteří jsou popsáni níže.
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Rapidmail
Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu rapidmail. Poskytovatelem je rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg 
i.Br., Německo.
Rapidmail je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat rozesílání newsletterů.
Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Rapidmail v Německu.

Analýza údajů v rámci služby Rapidmail
E-maily odeslané prostřednictvím služby Rapidmail obsahují za účelem analýzy takzvaný sledovací pixel, který při otevření e-mailu navazuje 
spojení se servery společnosti Rapidmail. Tímto způsobem lze zjistit, zda uživatel newsletter otevřel.

Kromě toho můžeme pomocí služby Rapidmail zjistit, zda a na které odkazy ve zprávě s newsletterem bylo kliknuto. Všechny odkazy v v e-mailu 
jsou takzvané sledovací odkazy, u kterých lze počítat vaše kliknutí. Pokud nechcete, aby služba Rapidmail analyzovala musíte se odhlásit z odběru 
newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz.
Více informací o analytických funkcích služby Rapidmail naleznete na následujícím odkazu:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Právní základ
Základem pro zpracování osobních údajů je váš souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Tímto odvoláním 
zůstává nedotčena zákonnost provedeného zpracování údajů.

Doba uchovávání
Údaje, které nám poskytnete v souvislosti s odběrem newsletteru, budou až do odhlášení odběru uloženy u nás, resp. u poskytovatele služeb 
newsletteru a po odhlášení odběru budou vymazány z adresáře pro zasílání newsletteru. Údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům, tím 
nejsou dotčeny.

Poté, co se odhlásíte ze seznamu pro zasílání newsletteru, bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru 
v případě potřeby uložena na černou listinu. blacklist, pokud je to nutné k zabránění budoucímu zasílání pošty. Údaje z černé listiny se používají 
pouze k tomuto účelu a nejsou a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonné požadavky 
při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Úložiště v blacklist není časově omezen. Proti ukládání můžete 
vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Bližší informace naleznete v ustanoveních o bezpečnosti údajů společnosti Rapidmail:
https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV).
Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich 
webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO. návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a 
v souladu s DSGVO.

7. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů
Na této webové stránce jsou začleněna videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Tento režim podle YouTube způsobuje, že YouTube neukládá žádné informace 
o návštěvnících této webové stránky do té doby, než si pustí video. Další předávání údajů partnerům YouTube však není režimem rozšířené 
ochrany osobních údajů nutně vyloučeno. YouTube tak bez ohledu na to, zda se podíváte na nějaké video, nebo ne, navazuje spojení se sítí Google 
DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce spustíte video z YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které 
z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožňujete tak společnosti YouTube, aby přiřadila vaše uživatelské chování přímo k vašem 
osobnímu profilu. Zabránit tomu můžete tím, že se ze svého účtu na YouTube odhlásíte.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé cookies nebo podobné rozpoznávací technologie 
(např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube dostávat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace mimo jiné slouží 
k vytváření statistik videí, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube může případně dojít ke spuštění dalších procesů zpracování údajů, na které nemáme vliv.

To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas zpracování se provádí výhradně 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v 
koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů na:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webové fonty Google (lokální hosting)
Tato stránka využívá za účelem jednotné prezentace typů písma takzvané webové fonty, které poskytuje společnost Google. Fonty Google jsou 
instalovány lokálně. Nedochází přitom ke spojení se servery společnosti Google.

Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese
https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


