Ochrana soukromí a používání cookies
JOSEF STRAKA
Tato politika ochrany soukromí a využívání cookies se vztahuje na společnost JOSEF STRAKA , se
sídlem Jiráskova 1759, 393 01 Pelhřimov, především stránky www.josefstraka.cz

1. Které osobní informace sbíráme?
Osobní informace o vás sbíráme pouze tehdy, pokud nám pošlete kontaktní formulář nebo se přihlásíte
k odběru obchodních sdělení.
Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) mohou být za osobní data považována i cookies –
jak s cookies spravujeme naleznete v sekci 4.

2. K čemu informace využíváme?
Informace, které o vás získáme, používáme:
•
•
•
•
•
•

k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na
individuální potřeby),
abyste mohli využívat funkce našich stránek – například Facebook komentáře,
abychom mohli reagovat na váš dotaz,
k zasílání informací a aktualit z webových stránek,
k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),
k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).

3. Jak chráníme Vaše informace
Používáme pestrou škálu bezpečnostních metod a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní
informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečených
databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně. Údaje jsou uloženy v šifrované
podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky, odkud formuláře odesíláte, rovněž
využívají zabezpečené SSL šifrování.
Neprodáváme, nepředáváme ani nijak jinak neposkytujeme vaše informace. Tuto dohodu můžeme
porušit v případě, že by informace byly vyžádány institucí při vyšetřování v soudním řízení. V žádném
případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.
Data postupujeme našim zpracovatelům, např. software pro e-mailing (Campaign Monitor), software
pro analýzu dat (Google Analytics), software pro správu pošty (Google Suite Apps) a našim možným
subdodavatelům. Seznam všech zpracovatelů vedeme a pravidelně aktualizujeme. V případě zájmu
jsme schopní vám poskytnout více informací na e-mailu strakajosef@post.cz. Všichni zpracovatelé
uplatňují dostatečná zabezpečení osobních údajů.

4. Používáme cookies?
Ano. Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš
prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš
prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou
uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za
osobní údaj.

Na těchto stránkách používáme tři typy cookies:

1. Nezbytné pro funkci stránek – například ukládáme informaci o vašem jazyku a v tom vám
ukazujeme obsah webu.

2. Nezbytné pro doplňkovou funkci stránek a základní analytiku – tyto cookies jsou například
zavedeny Facebookem, jako poskytovatelem našich komentářů, Twitterem, jelikož využíváme
jejich box pro zobrazení posledních tweetů nebo Googlem, abychom mohli sbírat základní data
o našich stránkách.
3. Reklamní – tento typ cookies nám umožňuje zjistit další informace o vás, jako je věk, pohlaví,
zájmy a dále vás cílit po internetu (tzv. retargeting).
Cookies první a druhé úrovně spouštíme vždy. Je pro nás technicky nepřiměřeně náročné vám umožnit
vybrat si, které z těchto cookies chcete pouštět. Nechcete-li, abychom je pouštěli, můžete to zakázat ve
svém prohlížeči. Chcete-li nám zabránit ve využívání webové analytiky, můžete tak učinit instalací
rozšíření Google Analytics Opt-out, které je dostupné pro každý internetový prohlížeč.
Cookies třetí úrovně (reklamní) pouštíme jenom tehdy, pokud nám uděláte výslovný souhlas, kliknete
na zelené tlačítko Povolit při prvním načtení těchto stránek.

5. Váš souhlas a jeho odvolání
Vaše údaje jméno, příjmení, e-mail, telefon a název společnosti nám poskytujete po dobu trvání
spolupráce nebo po dobu 10ti let. Informace získaná z reklamních cookies využíváme maximálně 540
dní pro reklamu a až 5 let pro webovou analytiku.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat – pokusíme se vám maximálně vyhovět. Kontaktujte nás na
strakajosef@post.cz

6. Změny v této politice ochrany soukromí
Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí, změny budou prezentovány na této
stránce.

7. Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoliv dotazy k této bezpečnostní politice, můžete nás kontaktovat pomocí informací
dole.
JOSEF STRAKA – Křemešnická 824, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 770, mail: strakajosef@post.cz

