
Ochrana dat 

 

Rozsah  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno pro uživatele tohoto webu v 

souladu s federálním zákonem o ochraně osobních údajů a Zákon o telemédii o 

druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů provozovatelem 

webových stránek UNICOSMETIC Co. Ltd. Provozovatel webových stránek bere vaši 

ochranu údajů velmi vážně a zachází s vašimi osobními údaji, které jsou důvěrné, v 

souladu s právními předpisy. Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat na internetu 

obecně podléhá bezpečnostním opatřením. Úplná ochrana před neoprávněným 

přístupem, ale možná není. 

 

Přístup k datům 

 
Provozovatel webu nebo-li poskytovatel webu shromažďuje a ukládá údaje o 
přístupu na stránky jako „soubory protokolu serveru“.  
Tímto způsobem se zaznamenávají následující data: 
- Navštívené webové stránky 
- Čas v době přístupu 
- Množství dat odeslaných v bajtech 
- Zdroj / reference, ze které jste přišli na stránku 
- Použitý prohlížeč 
- Použitý operační systém 
- Použitá IP adresa 
Shromážděné údaje se používají pouze pro statistické vyhodnocení a ke zlepšení 
webové stránky. Provozovatel webových stránek si však vyhrazuje právo dodatečně 
přidat soubory protokolu serveru, aby mohl zkontrolovat, zda neexistují konkrétní 
náznaky nezákonného použití. 
 

 

Soubory cookie  

Tato stránka používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy 

ve vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč přistupuje k těmto souborům. 

Prostřednictvím používání cookies tato webová stránka zvyšuje použitelnost a 

bezpečnost. Běžné prohlížeče nabízejí možnost nastavení nepovolit cookies. 

Poznámka: Není zaručeno, že se dostanete ke všem funkcím tohoto webu, pokud 

nepoužijete odpovídající změny nastavení. 

 

 

 



Zacházení s osobními údaji  

Provozovatel webových stránek shromažďuje, používá a předává vaše osobní údaje, 

pouze pokud to je povoleno v právním rámci, nebo souhlasíte-li se shromažďováním 

údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se používají k identifikaci vaší 

osoby a které lze vysledovat zpět k vám -například vaše jméno, vaše e-mailová 

adresa a telefonní číslo. 

 

Zpracování kontaktních údajů 

 
Spojíte-li se s provozovatelem webových stránek prostřednictvím nabízených 
kontaktních možností, vaše údaje budou uloženy, aby je mohl použít ke zpracování a 
zodpovězení vašich dotazů. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány 
třetím stranám. 

 
Řešení komentářů a příspěvků 
 
Pokud na tomto webu zanecháte příspěvek nebo komentář, vaše IP adresa se uloží. 
To je z důvodu bezpečnosti provozovatele webových stránek: Pokud váš text 
porušuje zákon, bude chtít vysledovat váši identitu. 
 

 
Google Analytics 
 
Tato webová stránka využívá službu „Google Analytics“ poskytovanou společností 
Google Inc. (1600 Amphitheatre,Parkway Mountain View, CA 94043, USA), pro  
analýzu využití webových stránek uživateli. Služba používá „cookies“ - textové 
soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Informace shromážděné soubory 
cookies se obvykle odesílají na server Google v USA a tam se ukládají. 
Na tomto webu se používá anonymizace IP. IP adresy uživatelů, v rámci členských 
států EU a Evropského hospodářského prostoru, byly zkráceny. Tímto zkrácením již 
není použitelný osobní odkaz na vaši IP adresu.V rámci dohody o dohodě o údajích 
o objednávce, které provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google 
Inc., je vytvořili pomocí shromáždění informace, vyhodnocení používání webových 
stránek a jejich aktivity a poskytuje služby spojené s používáním internetu. 
Máte možnost zabránit ukládání cookies ve vašem zařízení tak, že přejdete na 
Proveďte příslušná nastavení ve svém prohlížeči. Není ale zaručeno, že se ke všem 
funkcím tohoto webu budete moci dostat bez omezení, pokud váš prohlížeč nebude 
mít povoleny soubory cookies. 
Můžete také použít zásuvný modul prohlížeče (browser-plugin), abyste zabránili 
shromažďování cookies informací (včetně vaší IP adresy), které jsou odesílány 
společnosti Google Inc. a jsou používány společností Google Inc. 
Následující odkaz vás přesměruje na odpovídající plugin: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativ. Případně můžete zabránit 
kliknutím na tento odkaz, kterým Google Analytics shromažďuje údaje o vás na tomto 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


webu. Kliknutím na Stáhněte si „opt-out cookie“ z výše uvedeného odkazu. Váš 
prohlížeč musí být schopen ukládat cookies,tak to v zásadě dovolte. Pokud své 
cookies pravidelně mažete, je vždy při každé další vaší návštěvě proklik na tento link 
vyžadován. 

Další informace o využití dat společností Google Inc. naleznete: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Používání pluginů sociálních médií 

 
Tato webová stránka používá sociální pluginy Facebooku, které provozuje 
společnost Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA). 
Integraci lze rozpoznat podle loga Facebooku nebo výrazů „Líbí se mi“, „Sdílet“ v 
barvách Facebooku (modrá a bílá). Informace o všech pluginech Facebooku najdete 
na následujícím odkazu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
Plugin vytváří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. 
Provozovatel webových stránek nemá žádný vliv na povahu a rozsah údajů, které 
Plug-in přenáší na servery společnosti Facebook Inc. Informace naleznete zde: 
https://www.facebook.com/help/186325668085084 Plugin informuje společnost 
Facebook Inc., že váš uživatel navštívil tento web. Je možné, že bude vaše IP 
adresa uložena. Jste-li při návštěvě tohoto webu na svém účtu na Facebooku 
přihlášeni, budou s tím spojené uvedené informace. 
Využijte funkce pluginu - například sdílením nebo „lajkováním“ příspěvku 
odpovídající informace jsou také přenášeny společnosti Facebook Inc. 
Chcete zabránit Facebooku. Inc., aby propojil tato data s vaším účtem na 
Facebooku? Před návštěvou tohoto webu se prosím odhlaste z Facebooku. 
Tento web také používá tlačítko „+1“ od Google Plus. Toto provozuje 
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Navštivte 
stránku, která obsahuje tlačítko „+1“ vytváří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a 
servery Google. Provozovatel webových stránek proto nemá žádný vliv na přírodu a 
rozsah dat, která plugin přenáší na server Google Inc. Klikněte na tlačítko „+1“, když 
jste přihlášeni na Google+, sdílejte obsah stránky na svém veřejném profilu. 
Podle společnosti Google Inc. se osobní údaje shromažďují, pouze pokud kliknete na 
ikonu Klikněte na tlačítko. IP adresa se také používá pro přihlášení uloženého  
uživatele Google. Chcete-li zabránit společnosti Google Inc. v ukládání těchto dat a 
komunikaci s vašimi propojenými účty, před návštěvou tohoto webu se prosím 
odhlaste. 
Informace o tlačítku +1 najdete zde: 
https://developers.google.com/+/web/buttonspolicy. 

 
 
 
 
 
 
 



Odkazy na jiné webové stránky 
 
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Nastavení 
externích odkazů neznamená, že vlastníme obsah za odkazem nebo, že jsme odkaz 
udělali. Příslušné webové stránky podléhají odpovědnosti příslušného provozovatele. 
Při prvním propojení externích webů se kontroluje obsah třetích stran, aby se zjistilo, 
zda existují právní porušení. V této době nebyla patrná žádná porušení právních 
předpisů. Nemáme žádný vliv na současný a budoucí design a obsah 
propojené stránky a dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany provozovatele 
externích webových stránek. 
Neustálá kontrola externích odkazů je pro nás bez konkrétních důkazů o porušení 
právních předpisů nerozumná. S vědomím porušení právních předpisů však budou  
takové použité externí odkazy okamžitě smazány. 

 
Práva uživatele: informace, opravy a mazání 
 
Jako uživatel obdržíte bezplatné informace o tom, zda byly o vás uloženy osobní 
údaje. Pokud váš požadavek nepřijde, došlo ke kolizi zákonné povinnosti uchovávat 
údaje (např. uchovávání údajů). Máte právo na opravu nesprávných údajů a na jejich 
zablokování nebo smazání. 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich 
osobních údajů, kontaktujte nás. Informace, oprava, blokování nebo vymazání údajů, 
jakož i odvolání daných souhlasů, stejně jako další problémy nebo dotazy týkající se 
ochrany údajů prosím kontaktujte vlasovyspecial.cz.  
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