Ochrana dat
Ochrana osobních údajů má pro firmu Chemische Werke Kluthe GmbH nejvyšší prioritu. Je důležité,
abychom Vás informovali o tom, jaké osobní údaje při návštěvě našich webových stránek
shromažďujeme, a jak jsou používány.

Jaká data se shromažďují a jak se používají
Poskytovatel webového prostoru shromažďuje data ve formě serverových logovacích souborů o
každém přístupu k nabídce. Mezi tato přístupová data patří:
Název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načítání, množství přenesených dat, oznámení o
úspěšném načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazovače (předchozí
navštívená stránka), IP adresa a požadující poskytovatel.
Poskytovatel používá data protokolu pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozování,
zabezpečení a optimalizace nabídky. Vyhrazuje si však právo zpětně kontrolovat data o protokolu,
pokud na základě konkrétních důkazů existuje oprávněné podezření z protiprávního užívání.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a ve vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je
nastavena tak, aby cookies automaticky přijímala. Máte však možnost tuto funkci ve svém prohlížeči
zakázat. Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku učinili uživatelsky příjemnější, efektivnější
a bezpečnější. Naše webové stránky můžete samozřejmě navštívit také bez cookies. To může ovšem
vést k omezení funkcí.

Externí odkazy
Naše online nabídka obsahuje odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Nad dodržováním
zásad ochrany osobních údajů těmito poskytovateli nemáme žádnou kontrolu.

Integrace služeb a obsahu třetích stran
Na našich webových stránkách může být příležitostně zahrnut obsah třetích stran, jako jsou videa z
YouTube, mapy z Google Maps, kanály RSS nebo grafiky z jiných webů. Toto vždy předpokládá, že
poskytovatelé takovéhoto obsahu vidí IP adresu uživatelů, protože bez adresy IP nemůžete obsah
přenášet do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je pro prezentaci tohoto obsahu tedy
nezbytná. Snažíme se používat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají adresu IP pouze pro
doručení obsahu. Nemáme však žádnou kontrolu nad tím, zda tito poskytovatelé používají IP adresu,
např. pro statistické účely.

Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou
společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory,
které jsou uloženy v počítačích uživatelů a které umožňují analýzu vašeho užívání webu. Informace
vygenerované pomocí cookies o vašem používání tohoto webu jsou přenášeny na server Google v

USA kde jsou uloženy. Pokud si však na této webové stránce aktivujete anonymní IP, vaše adresa
bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o
Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na
server společnosti Google v USA přenesena úplná použitá adresa IP a zkrácena až tam. Společnost
Google jménem provozovatele těchto webových stránek tyto informace použije k vyhodnocení
využívání webových stránek uživateli, k sestavování přehledů o aktivitě webových stránek a k
poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu pro
provozovatele webových stránek. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics jako součást služby
Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit
odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; tato nabídka však upozorňuje uživatele na to, že
nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky jako celek. Kromě toho můžete zabránit
tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná soubory cookies a související s
vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností
Google stažením a instalací dostupného pluginu prohlížeče, který naleznete na:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Smluvní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Práva
Uživatel má právo získat na vyžádání zdarma informace o osobních údajích, které o něm byly uloženy.
Uživatel má navíc právo opravovat nepřesné údaje, blokovat a mazat své osobní údaje. Pokud je
smazání v rozporu se zákonným, smluvním nebo daňovým právem nebo zadržením obchodního
práva nebo jinými zákonnými důvody, namísto smazání může být provedeno pouze blokování vašich
údajů.

Kontaktní osoba a kontakt
Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů,
informací, oprav, blokování nebo vymazání údajů, jakož i v případě jakéhokoli zrušení uděleného
souhlasu kontaktujte, prosím:
Chemische Werke Kluthe GmbH
Úředník pro ochranu osobních údajů
Gottlieb-Daimler-Str. 12
D - 69115 Heidelberg
Tel .: +49 6221-5301-0
E-mail: Datenschutz@Kluthe.com

