Zásady ochrany osobních údajů
Společnost MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dříve: MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.) ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLAND
bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a dodržuje platné předpisy o ochraně osobních údajů.
Níže uvedené Zásady ochrany osobních údajů Vám poskytují informace o tom, jaké údaje shromažďujeme,
zpracováváme a používáme a zároveň informace o způsobu, jakým jsou tyto údaje chráněny.
1. informace o návštěvnosti webových stránek
Obecné informace o návštěvnosti našich webových stránek se automaticky ukládají do souborů protokolu
serveru. Tyto informace se shromažďují výhradně pro správu našich webových stránek a pro účely statistické
analýzy. Ve výjimečných případech se takové informace mohou použít k ohlášení trestných činů.
Pokud to nevyžaduje zákon, informace o návštěvnosti webových stránek se nepředávají třetím stranám
a nejsou žádným způsobem analyzovány.
Při návštěvě našich stránek se zaznamenávají následující údaje:


název staženého souboru



datum a čas stažení



množství stažených dat



hlášení o úspěšném vyžádání dat



druh webového prohlížeče



operační systém



IP adresa uživatele

2. Osobní údaje
Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu povoleném zákonem a pouze
na základě souhlasu uživatele.
Online školení
Pro uživatele, kteří chtějí získat certifikát potvrzující absolvování online školení, které je zpřístupněno na
stránce academy.fitlron.eu, shromažďujeme následující osobní údaje:



jméno, příjmení a pracovní pozice



adresa



telefonní číslo



e-mailová adresa

Osobní údaje, které jste nám poskytli pro získání certifikátu, shromažďujeme, uchováváme a v případě potřeby
zpřístupňujeme třetím stranám pouze za tímto účelem.

Neprovádíme žádné další činnosti týkající se shromažďování, uchovávání, upravování nebo sdělování těchto
osobních údajů.
3. Politika cookies
Pro vylepšení našich webových stránek a pro možnost použití určitých funkcí se na našich stránkách používají
soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy ve
vašem počítači, tabletu nebo telefonu. Některé soubory cookies (tzv. relační cookies) jsou automaticky
smazány po skončení relace prohlížeče, tj. po uzavření prohlížeče. Jiné soubory cookies (tzv. trvalé cookies)
zůstavaji na Vašem prohlížeči a umožňují našim webovým stránkám rozpoznat Vás při Vaší opakované
návštěvě.
Soubory cookie nelze použít k přístupu k jiným souborům v počítači uživatele nebo k určení e-mailové adresy
uživatele.
Většina internetových prohlížečů je ve výchozím stavu nastavena tak, aby soubory cookie automaticky
přijímala. Pokud Váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, všechny procesy běží automaticky
v pozadí. Uživatel může kdykoliv měnit nastavení pro ukládání a uchovávání cookies.
Nastavení prohlížeče je možné změnit tak, že budete na uložení jakéhokoli souboru cookies ve svém počítači
vždy upozorněni a budete si moci vybrat, zda chcete konkrétní soubor uložit, nebo trvale zakázat možnost
ukládat všechny nebo některé soubory cookies.
Povolení nebo zakázání souborů cookies závisí na konfiguraci prohlížeče a může být uživatelem změněno.
Nastavení internetového prohlížeče pro soubory cookies lze změnit následovně:


Internet Explorer



Mozilla Firefox



Chrome



Safari



Opera

Zakázání cookies může ovlivnit funkčnost webových stránek.
4. Služba pro analýzu webu
Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“).
Google Analytics používá takzvané cookies, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují
analýzu používání webové stránky. Informace generované prostřednictvím souborů cookies o Vašem používání
této webové stránky se zpravidla odesílají na server společnosti Google do USA a tam se ukládají.
V případě, že na této webové stránce dojde k aktivaci anonymizace IP-adresy, potom Google v rámci členských
států Evropské unie a dalších států, které se smluvně připojily k Dohodě o evropském hospodářském prostoru,
tyto informace krátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google ve Spojených státech odesílá celá IP
adresa a k jejímu krácení dochází až tam.

Na této internetové stránce je aktivní anonymizace IP adresy. Z pověření provozovatele této webové stránky
využije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil reporty o aktivitách
na webových stránkách a aby poskytl provozovateli webové stránky další služby související s užíváním webové
stránky a internetu.
IP adresa předaná Vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty
společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho
internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném
rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Shromažďování údajů vytvořených soubory cookies
a vztahujících se na Vaše používání webu (včetně Vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování touto
společností však můžete zamezit tím, že si stáhnete a nainstalujete dostupný doplněk do prohlížeče na
následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Pokud nechcete instalovat doplněk do prohlížeče, případně používáte prohlížeč pro mobilní zařízení, můžete
rovněž kliknout na odkaz níže - zabráníte tím budoucímu získávání dat službou Google Analytics v rozsahu
těchto webových stránek (doplněk funguje jen v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Jestliže soubory
cookies v tomto prohlížeči vymažete, bude třeba znovu kliknout na tento odkaz.
Deaktivovat Google Analytics
Podrobnější informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat naleznete na
www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html.
5. Autorská práva
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.. Všechna práva
vyhrazena. Veškeré informace obsažené na webové stránce www.filtron.eu - texty, fotografie, grafické prvky
a rozvržení stránky jsou právně chráněny.
6. Změny Zásad ochrany osobních údajů
Společnost si vyhrazuje právo změnit Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Změny
provedené v Zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Změny jsou platné ke dni
zveřejnění Zásad ochrany osobních údajů.
7. Kontakt
V případě dotazů týkajících se stránky www.filtron.eu nás kontaktujte na kontakt@filtron.pl

